االفتتاحية
حين ينطلق بنك التسليف التعاوني والزراعي في رسم وتنفيذ خطته االستراتيجية فإنه يستلهم
مكونات الواقع االقتصادي واالجتماعي للبيئه التي يعمل فيها محيطا بظروفها ومفرداتها وتفاصيلها
الدقيقة  ,ذلك ألن عراقته الممتدة ألكثر من  35عامًا وارتباط نشاطه خالل أكثر من ثالثة عقود بالمجتمع
اليمني في الريف والحضر مما أكسبه خاصية اإلحاطة بحاجات ومتطلبات المجتمع المتنوعة تنوع
الجغرفيا والسكان واألنشطة والمهن .
وألنه ينشد الريادة فإنه يمد نشاطه بإتجاه المستقبل إلى مناطق جغرافية مترامية  ,ويحرص على تعدد
مصادر أمواله منطلقا من تنوع قاعدة عمالئة وتباين شرائحهم االقتصادية والمهنية واالجتماعية ,وفي
ذات الوقت يوجه األموال لتحقيق التنمية ببعدها االقتصادي واالجتماعي وفق مفهوم وطني متكامل
مدركا مسؤوليته كرافد من روافد التنمية في ترك بصمات اجتماعية ذات أثر ملموس  ,مشجعا إقامة
وتنفيذ وإنجاح المشروعات الوليدة ذات القدرة على إستيعاب أياد عاملة وامتصاص البطالة.
وفي سياق ثورته التحديثية يطور بإستمرار نظم معلوماته مواكبا التغيرات المتسارعة والتطورات
المتالحقة في عالم التكنلوجيا واسهم بشكل رائد في خلق أشكال جديدة متنوعة من وسائل الدفع
اإللكتروني بإطالقه باقة من خدمات إلكترونية غير مسبوقه في السوق المصرفي المحلي .
وليس بغافل عن تنمية قدرات موارده البشرية أيضا ,مسخرا إمكانات مالية كبيرة للتأهيل والتدريب
وخلق جيل مصرفي محترف قادر على خوض غمار المنافسة كإحدى تحديات المستقبل في ضل
عولمة االقتصاد واألسواق المفتوحة والتجارة الدولية الحرة .
تلك إشارات عابرة وإيماءات موجزة نؤكد من خاللها أننا ماضون بعون اهلل بهذا المصرف العريق نحو
المستقبل بخطى ثابتة وجهود متظافرة جنبا الى جنب ,كل من موقعه متسلحين بوالء مطلق
لمصرف نفخر جميعا باالنتماء إليه.

من�صر �صالح القعيطي
رئي�س جمل�س الإدارة

امل�شرف العام

����ص�ل�اح �����ص����ادق ب��ا���ش��ا
�صنعاء �-ص.ب 2015.فاك�س 560038 /6 :
هاتف560037:

www.cacbank.com.ye

MasrafyaCommitte@cacbank.com.ye

مدير التحرير

�سكرتري التحرير

عب��ده �سعي��د الطي��ار م����اج����د ال�����داع�����ري
ت�صوير  :حممد ُحميد
3

news

أخبار

شركة كاك للتأمين توقع اتفاقية تأمين صحي مع وزارة
السياحة وموظفي مجلس الترويج

وقعت وزارة ال�سياحة مع �رشكة "كاك" للت�أمني اتفاقية ت�أمني �صحي جماعي
ملوظفي وزارة ال�سياحة وجمل�س الرتويج ال�سياحي.
وقع االتفاقية وزي��ر ال�سياحة الدكتور قا�سم �سالم ووكيل وزارة ال�سياحة
لل�شئون املالية والإداري��ة الدكتور ع�صام ال�سنيني واملدير التنفيذي ملجل�س
الرتويج ال�سياحي فاطمة احلريبي واملدير التنفيذي لل�رشكة عبد اهلل ب�شري
ومدير عام الت�أمني ال�صحي بال�رشكة ن�ضال القريني.
وخالل التوقيع �أ�شار وزير ال�سياحة الدكتور قا�سم �سالم �إىل ما متثله االتفاقية
من �أهمية يف املرحلة الراهنة التي تعد ت�أ�سي�سا ملرحلة جديدة يتم فيها احلفاظ
على حق املوظف والت�أ�سي�س ملجتمع ميني �صحيح وقوي ومنتج وق��ادر على
العطاء ..متمنيا �أن يتحقق ال�ضمان االجتماعي ب�شكل كامل جلميع امل�ستحقني
مبا يخلق اال�ستقرار النف�سي واحلافز احلقيقي نحو العمل اجلاد واملثمر.

م� ��ن ج �ه �ت��ه �أو�� �ض ��ح
امل � ��دي � ��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي
لل�رشكة �أن االتفاقية
تغطي كافة املوظفني
املنت�سبني �إىل �شبكة
ال � �ت � ��أم �ي�ن ال �� �ص �ح��ي
جانب من توقيع االتفاقية
وامل� �ع� �ت� �م ��دي ��ن ل ��دى
��شرك��ة ك ��اك ل�ل�ت��أم�ين
وال �ت��ي تغطي ك��اف��ة امل�ن��اط��ق يف اجل�م�ه��وري��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ..م ��ؤك��دا �أه�م�ي��ة ه��ذا
ال�ت��وج��ه ال ��ذي ب ��د�أت تنتهجه ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤ��س���س��ات وال � ��وزارات التابعة
للدولة باجتاه حت�سني و�ضع املوظفني و خلق بيئة وظيفية �صحية ومنتجة.

مصلحة الضرائب توقع اتفاقية خدمات تأمينية مع
شركة كاك للتأمين

ب�شري اثناء توقيع االتفاقية

وقعت م�صلحة ال�رضائب و�رشكة " كاك للت�أمني" ب�صنعاء على اتفاقية �إدارة
نفقات وخدمات ت�أمني �صحي جماعي ملوظفي امل�صلحة.
وقع االتفاقية رئي�س م�صلحة ال�رضائب �أحمد غالب ،وعن ال�رشكة الرئي�س
التنفيذي لـكاك للت�أمني عبداهلل ب�شري.
وخالل التوقيع �أكد رئي�س م�صلحة ال�رضائب �أهمية االتفاقية واخلدمات التي
متتاز بها �رشكة "كاك للت�أمني" مما جعلها اخليار الأف�ضل لتقدمي اخلدمات
الت�أمينية ملوظفي امل�صلحة نظرا ملا متتاز به من معايري �شفافة يف التعامل.

جانب من حفل توقيع اتفاقية التعاون

من جانبه �أكد الرئي�س التنفيذي لل�رشكة التزامهم بتقدمي �أف�ضل خدمة طبية
ت�أمينية ملوظفي م�صلحة ال�رضائب وب�أف�ضل املعايري الدولية يف �إدارة الت�أمني
الطبي والذي يتم �إدارته من قبل كادر م�ؤهل متخ�ص�ص يف جمال الت�أمني ال�صحي
ومن خالل �أو�سع �شبكة طبية موزعة على خمتلف حمافظات اجلمهورية.
منوها ب�أهمية التوجه الذي بد�أت تنتهجه العديد من امل�ؤ�س�سات وال��وزارات
التابعة للدولة باجتاه حت�سني و�ضع املوظفني و�إيجاد بيئة وظيفية �صحية
ومنتجة للعاملني واملنت�سبني �إليها.

حفل استالم وتسليم في
قطاع خدمات الشركات

ج��رى بقطاع ال�رشكات دور اال�ستالم والت�سليم ب�ين نائب الرئي�س التنفيذي خلدمات
ال�رشكات اخللف الأخ /عمار عبداللطيف املجور ونظريه ال�سلف الأخ /منري احلكيمي
ومتت �إجراءات اال�ستالم والت�سليم يف �أجواء احتفالية و �أخوية �صادقة ،وبح�ضور م�س�ؤويل
ومدراء وموظفي القطاع والإخوة �أع�ضاء جلنة الت�سليم برئا�سة الأخ /عبدال�سالم العب�سي
مدير �إدارة حتليل ومراجعة االئتمان .متنياتنا للجميع بالتوفيق يف مهامهم اجلديدة.
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رئيس مجلس اإلدارة يستقبل أمين عام
اتحاد المصارف العربية خالل زيارته لليمن
ا�ستقبل الأ�ستاذ /من�رص �صالح القعيطي،
رئي�س جمل�س �إدارة البنك� ،أم�ين ع��ام احتاد
امل�صارف العربية الأخ/و� �س��ام فتوح خالل
زي ��ارت ��ه �إىل ال �ي �م��ن ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف م�ن�ت��دى
امل ���شروع��ات ال�صغرية وامل�ت��و��س�ط��ة ,وال��ذي
� �ش��ارك ف�ي��ه � 150شخ�صا مي�ث�ل��ون ال�ب�ن��وك
اليمنية والعربية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (�سب�أ) عن فتوح
قوله �أن املنتدى يناق�ش �أوراق عمل حول مو�ضوع متويل امل�رشوعات ال�صغرى واملتو�سطة بهدف خلق
فر�ص عمل وحماربة البطالة .كما يتناول املنتدى يف ور�شة عمل كيفية تطبيق قانون الفاتكا (القانون
ال�رضيبي الأمريكي).

مدير فرع  22مايو يدشن مهامه الجديدة
ويحث الموظفين على ضرورة العمل بروح
الفريق الواحد

جماعية ملوظفي فرع  22مايو

عقد مدير فرع 22مايو الأخ /منيف راوح اجتماعا مع
موظفي وموظفات الفرع بتاريخ 2013-12-16م مبقر
الفرع ,وذلك يف �إطار تد�شينه ملهامه اجلديدة كمدير للفرع،
وبهذا ال�صدد قدم ال�شكر والتقدير للجهود املبذولة من
قبل �إدارة الفرع ال�سابقة وجلميع املوظفني على جهودهم
يف �إجن��اح العمل؛ م��ؤك��دا للجميع ��ضرورة العمل بروح
الفريق الواحد و�أهمية تكاتف وت�ضافر اجلهود التي من
�ش�أنها �أن ت�سهم يف حتقيق الأه��داف التي ر�سمها الفرع
لنف�سه والعمل على التطوير والتح�سني امل�ستمرين.
وتطرق االجتماع �إىل �أه��م املوا�ضيع والأول��وي��ات التي
تهم الفرع يف املرحلة احلالية وامل�ستقبلية ،وك��ذا كيفية
ا�ستقطاب عمالء جدد ,واملحافظة على العمالء احلاليني،

والعمل على رف��ع ن�سبه ودائ��ع ال �ف��رع ,وال�ترك�ي��ز على
ال��ودائ��ع غ�ير امل�ك�ل�ف��ة ،وت �ق��دمي خ��دم��ه متميزة للعميل
ومب�ستوى ي�ضمن ك�سب ثقته ور� �ض��اه  ،والعمل على
حتقيق الأه ��داف املر�سومة ,وحتقيق النمو والربحية
املخطط لها ،وتعزيز مبد�أ العمل ب��روح الفريق الواحد
والعمل اجلماعي ،وتلم�س امل�شكالت التي يعاين منها
موظفي الفرع ,والتي تعيق �أدائهم ،والعمل على ت�صويب
امل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي ت��رف��ع م��ن �إدارة ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ�ل��ي،
وحت�سني م�ستوى الأداء الوظيفي ,والت�أهيل والتدريب
املطلوب ل�ضمان �أداء �أف�ضل ،والتعامل املتميز والالئق مع
العمالء الذي يرتك انطباعا متميزا لدى العميل ،و�أخريا
�أهمية االلتزام باملظهر الالئق �أمام العمالء.

امل������ؤ������س�����������س�����ة
امل��ال��ي��ة ال��رائ��دة

ت�����ق�����دمي اخل�����دم�����ات
امل�����ص��رف��ي��ةوامل��ال��ي��ة
امل��ت��ن��وع��ةذات اجل��ودة
ال��ع��ال��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام
�أف�ضل الأنظمةالإدارية
والتقنية مبهنية عالية
من خالل �شبكة �أعمال
وا����س���ع���ةل���ق���ط���اع���ات
الأف������راد وال�����ش��رك��ات
وامل�ؤ�س�سات مبا ُي�سهم يف
تنمية االقت�صاد املحلي

العمل ب��روح الفريق
الواحد.
االه��ت��م��ام ب���امل���وارد
ال��ب�����ش��ري��ةوت��ن��م��ي��ة
قدراتها.
تنمية املجتمع.
ال����ع����م����ي����ل حم����ور
اهتمامنا.
ال�����س��ع��ي امل��ت��وا���ص��ل
للتميز.
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قـرارات إداريـــة
صدر القرار اإلداري رقم ( )1لسنة 2014م قضى بتعين األخ /منير محمد أحمد الحكيمي
نائب ًا للرئيس التنفيذي لقطاع الشركات.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )2بتعيين األخ /عبدالكريم أحمد سالم العواضي نائب ًا للرئيس
التنفيذي لقطاع تطوير األعمال.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )3قضى بتعيين األخت /نبيلة صالح أحمد مجور مساعد ًا لنائب
الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )4قضى بتعيين األخ /د .ماهر عبداهلل يحيى محرم مساعد ًا
لنائب الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير األعمال.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )5قضى بتعيين األخ /عمار عبداللطيف محمد المجمر مستشار ًا
لرئيس مجلس اإلدارة.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )6قضى بتعيين األخ /أ.د محمد عبدالكريم المنصوب مستشار ًا
لرئيس مجلس اإلدارة.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )7قضى بتعيين األخ /د .سالم عبد القادر محمد بازرعة مدير ًا
إلدارة التسويق.

وصدر القرار اإلداري رقم (  )9قضى بتعيين األخ /عبدا هلل الديلمي مساعد ًا لنائب الرئيس
التنفيذي لقطاع العمليات المساندة.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )10قضى بتعيين األخ /حاشد الهمداني مستشار ًا للرئيس
التنفيذي للعالقات.
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وصدر القرار اإلداري رقم ( )11قضى بتعيين األخ /حمود علي سعد الوعيل مستشار ًا للرئيس
التنفيذي.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )25قضى بتعيين األخ /فواز علي صالح الذيب مدير ًا لفرع صنعاء.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )26قضى بتعيين األخ /هاني محمد علي الكبسي مدير ًا لفرع
الزبيرى.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )27قضى بتعيين األخ /سامي أحمد عبدا هلل هادي مدير ًا لفرع
حده.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )31قضى بتعيين األخ /نبيل علي يحيى العابد مدير ًا إلدارة
المتابعة والتعامالت الخاصة.
وصدر القرار اإلداري رقم ( )40قضى بتعيين األخت /فايزة مصلح مطير مدير ًا إلدارة
التخطيط االستراتيجي.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )41بشأن تعيين األخ /خالد علي عبداهلل عبدالمغني مدير ًا إلدارة
خدمات المزارعين والصيادين.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )42قضى بتعيين األخ /عالء أحمد عبداهلل المضواحي مدير ًا
إلدارة المشاريع الزراعية والسمكية.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )43قضى بتعيين األخ /عبدالمؤمن سيف عبداهلل إسماعيل
مدير ًا إلدارة التمويل الزراعي والسمكي.

وصدر القرار اإلداري رقم ( )46قضى بتعيين األخ /أمين علي محمد توفيق مدير ًا لعمليات
فرع الزبيري.
* تنويه :سيتم نشر باقي القرارات في األعداد القادمة
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البنك يكرم موظفي الفروع ومكاتب البنك المبرزين
في حواالت الو يسترن يونيون لعام 2013م

با�شا يتو�سط من�صة حفل التكرمي

كرمت قيادة البنك ممثلة بالأ�ستاذ� /صالح با�شا الرئي�س التنفيذي للبنك
وعدد من نوابه موظفي الفروع واملكاتب املربزين يف "حواالت الوي�سرتن
يونيون" لعام 2013م من خالل حفل تكرميي� ,أقيم يوم اخلمي�س املوافق
2013/12/12م يف قاعة التدريب بالإدارة العامة ،وذلك يف �إطار االهتمام
الكبري الذي توليه قيادة البنك باملربزين وحتفيزهم وت�شجيعهم على موا�صلة
العطاء والتميز.

من حفل التكرمي

وج��رى خ�لال احلفل  -ال��ذي نظمته �إدارة "الوي�سرتن يونيون" برعاية
رئي�س جمل�س الإدارة الأ�ستاذ/من�رص �صالح القعيطي ,وح�رضه الأ�ستاذ/
نا�رص املرقب نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع الأف��راد والأ�ستاذ /حممد
م�صطفى نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات امل�رصفية ,والأ�ستاذ/
يحيى الكب�سي نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع املخاطر ,وم�ساعديهم ,وعدد
من م��دراء الإدارات – جرى تكرمي الأخت�/أمل اخلازندار -مدير �إدارة
الوي�سرتن يوينون واملربزين يف خدمة حواالت "الوي�سرتن" بفروع ومكاتب
البنك ،وت�سليمهم ال�شهادات التقديرية.
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و�أك��د الأ�ستاذ� /صالح با�شا ،يف كلمته بحفل التكرمي ،على حر�ص البنك
واهتمامه بتكرمي امل�برزي��ن و�إي�لائ�ه��م االه�ت�م��ام والتقدير على جهودهم
و�إ�سهامهم الكبري ودوره ��م املتميز يف حتقيق النجاحات ال�ت��ي حتققها
حواالت الوي�سرتن يونيون على م�ستوى الفروع والت�سويق لها وتو�سيع
�شبكة الوكالء ونقاط اخلدمة يف املحافظات واملديريات م�شيدا مب�ستوى
هذا التطور والنجاح الذي ت�شهده اخلدمة املقدمة لعمالء البنك عرب الفروع
واملكاتب املختلفة املنت�رشة يف كل �إرجاء اليمن.
وقامت قيادة البنك ممثلة بالرئي�س التنفيذي وع��دد من نوابه وك��ذا مدير
�إدارة الوي�سرتن يونيون مبنح املوظفني املربزين يف خدمة الوي�سرتن يونيون
�شهادات تقدير وجوائز ت�شجيعية تكرميا لدورهم البارز وتقديرا جلهودهم
املتميزة .متمنني لهم مزيدا من الت�ألق والتميز.
وفاز باملركز الأول الأخ/حممد عتيق من مكتب جنب فرع دمت ال�ضالع.
وباملركز الثاين الأخ� /أحمد ر�شاد فرع العدين.
وباملركز الثالث الأخ�/سامي الع�شبي فرع �صنعاء.

تكرمي املثاليني وهم:

الأخ /وديع ال�صربي م�س�ؤول الت�سويق يف �إدارة ال�رسيع.
الأخ/ر�ضوان املزمل فرع � 14أكتوبر.
الأخ� /شاكر االرياين ،مكتب مذبح فرع �صنعاء.
والأخ/عبد اهلل متر فرع القناو�ص.
الأخ/علي �صالح عامر فرع يرمي.
الأخ/وليد عبد الكرمي احلاج فرع تعز.
الأخ/هاين مبارك بامو�سى فرع ال�شحر.
الأخ /ابراهيم دلهم فرع الزبريي.

news

أخبار

كاك اإلسالمي يوزع أعلى النسب ألرباح ودائع العمالء
ضمن البنوك اإلسالمية
حقق كاك الإ�سالمي يف العام 2013م معدالت منو متفوقة يف ودائ��ع العمالء بلغت  %140مقارنة ببيانات العام
املا�ضي ،يف حني جتاوزت معدالت منو �إجمايل الأ�صول للن�سب املتوقعة بو�صولها  %185مقارنه �أي�ضا بنف�س الفرتة
يف العام املا�ضي ،الأمر الذي ي�ؤكد مدى تعزيز م�ؤ�رشات ر�ضى العمالء وحتديث وابتكار املنتجات امل�رصفية املتنوعة
مبالم�سة خمتلف متطلبات واحتياجات املتعاملني.
وكانت نتائج الأعمال لكاك الإ�سالمي يف العام 2013م قد �أ�شارت �إىل قيامه بتوزيع �أعلى معدالت لعوائد الودائع،
حيث بلغت ن�سبة �أرباح الودائع للريال  %10.4ون�سبة �أرباح ودائع الدوالر  ،%4.5وبهذا حقق كال الإ�سالمي �أعلى
ن�سب للأرباح �ضمن جميع امل�صارف الإ�سالمية خالل ثالثة �أعوام متتالية (2011م 2012 ،م 2013 ،م).
و�أكدت قيادة كاك الإ�سالمي �أنها �ستكون عند ثقة عمالئها و�أنها �ستعمل دوما على حت�سني مزايا البنك التناف�سية يف
ال�سوق امل�رصيف.

مثاليون
كرمت إدارة فرع الزبيري كال من األخوين أمين الشاذلي وبدر علون واألختين أروى العماقي وأروى الكبسي ,ومنحتهم
شهادات تقدير كـأفضل صرافين في الفرع خالل الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر2013م .تهانينا وألف مبروك.

ال�شاذيل

علون

الكب�سي

العماقي

حصل األخ /هائل حسن العامري مدير عمليات فرع البيضاء على شهادة تقدير من جمعية
الرعاية والتكافل االجتماعي لموظفي الدولة بمحافظة البيضاء ،سلمها له محافظ
محافظة البيضاء اللواء الركن الظاهري بن أحمد الشدادي ،وذلك تقديرا لجهوده المبذولة
في تقديم الخدمة المصرفية الممتازة لموظفي المحافظة وكذا ألخالقه الرفيعة التي
يتحلى بها عند التعامل مع اآلخرين.

حصل األخ /عبداهلل محمد حسين المحبشي على لقب الموظف المثالي لسنة
2013م بمكتب المحابشة تقديرا على ما قدمه من جهود وإخالص في العمل
خالل العام المصرفي المنصرم ,وبعد حصوله على أعلى درجات التقييم الوظيفي
بالعمل وفقا لآللية المتبعة لدى إدارة المكتب.

حازت ألخت
أماني محمد
العولقي على
لقب الموظفة
المثالية لشهر
ديسمبر2013
بعد تصدرها
أعلى درجات
تقييم األداء
وفق اآللية المتبعة لدى إدارة الفرع.

كرمت إدارة فرع  22مايو كال من األخ /فارس الهيجه واألخت /فتحيه
الدرواني ،كموظفين مثاليين للفرع لعام  ،2013بعد حصولهما على أعلى
درجات تقييم األداء في الفرع وفقا لآللية المتبعة لدى الفرع .في حين فاز
األخ /صالح أشعب بلقب الموظف المثالي بالفرع لشهر ديسمبر 2013م,
بعد تفوقه على بقية زمالئه في حسن األداء وفق درجات التقييم.

فار�س

فتحية

�صالح
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قيادة «كاك بنك» تبحث في بكين التعاون المصرفي
مع البنك الزراعي الصيني

وفد البنك يف بكني

ناق�ش الرئي�س التنفيذي لبنك الت�سليف التعاوين والزراعي �صالح �صادق
با�شا مع نائب مدير عام البنك الزراعي ال�صيني زه��اجن لو ،يف العا�صمة
ال�صينية بكني ،التعاون امل�رصيف بني البنكني وتقدمي اخلدمات امل�رصفية
لل�رشكات وامل�ستثمرين يف البلدين.
وا�ستعر�ض با�شا النجاحات التي �شهدها بنك الت�سليف التعاوين والزراعي
خا�صة عام 2013م الذي �شهد فيه البنك العديد من الإجن��ازات من خالل
امل�ساهمة الفاعلة يف املحافظة على اال�ستقرار االقت�صادي ودعم االقت�صاد
الوطني بالعديد من امل�شاريع اال�ستثمارية عن طريق متويل امل�ستثمرين

الرئي�س التنفيذي ي�سلم هدية تذكارية من البنك

يف امل�ج��االت ال�صناعية وال��زراع�ي��ة وال�سمكية والتجارية ويف اال�سترياد
والت�صدير.
وبني �أن البنك �أ�سهم يف احلفاظ على ا�ستقرار �سوق ال�رصف واحلد الكبري
من امل�ضاربة والتالعب يف العملة ،حيث عمل على توفري ورفد �سوق ال�رصافة
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مببلغ اثنني مليار و 500مليون دوالر رغم الأحداث التي مرت بها اليمن.
و�أكد احلر�ص على اال�ستفادة من جتربة ال�صني وخرباتها يف املجال امل�رصيف
ويف جمال ت�أهيل وتدريب الكوادر العاملة يف هذا املجال ,خا�صة فيما يتعلق
بالتقنيات احلديثة التي ت�ساعد على تطوير الأن�شطة واخلدمات امل�رصفية
للبنك.
من جانبه �أ�شار نائب مدير عام البنك الزراعي ال�صيني �إىل �أهمية اللقاء يف
تعزيز التعاون الثنائي بني البنكني ومبا يخدم التعاون امل�رصيف والتعامالت
البنكية يف البلدين ..م�ؤكدا تطلعه لفتح �آف��اق وا�سعة من التعاون خا�صة
املتعلقة بالت�سهيالت امل�رصفية لل�رشكات ال�صينية العاملة يف اليمن وكذا
امل�ستثمرين اليمنيني يف ال�صني.
ووفقا للتقرير ال�سنوي ال�صادر عن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي ف�إن
�أرباح البنك يف العام 2013م و�صلت �إىل 7ر 9مليار ريال مقابل  6مليار ريال
يف العام 2012م مبعدل منو 7ر 3مليار ريال وبن�سبة منو قدرها  62باملائة.
كما ارتفعت موجودات البنك �إىل  465مليار ريال العام املا�ضي بزيادة 157
مليار ريال وبن�سبة  51باملائة ،فني حني ارتفعت ودائع عمالء البنك �إىل 434
مليار ريال بزيادة  146مليار ريال وبن�سبة منو  51باملائة عن عام .2012
و�أ�شار التقرير �إىل �أن �أذون اخلزانة بال�صايف و�صلت العام املا�ضي �إىل 299
مليار ريال عام 2012م مبعدل زيادة  104مليار ريال ون�سبة منو قدرها 54
باملائة.
يف حني ارتفعت حقوق امللكية للبنك عام 2013م �إىل  25مليار ريال بزيادة 10
مليار ريال عن العام الذي �سبق.
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كاك بنك يوقع اتفاقية تعاون مصرفي مع بنك
''أوف تشاينا'' الصيني

بعد توقيع االتفاقية

وقعت اليمن وجمهورية ال�صني ال�شعبية يف بكني على اتفاقية تعاون
م�رصيف لتطوير خدمات العمل امل�رصيف بني البلدين ال�صديقني وتطوير
�آفاق التعاون امل�شرتك القائم بني امل�ؤ�س�سات امل�رصفية اليمنية وال�صينية.
تت�ضمن االتفاقية ,التي وقعها عن جانب اليمن الرئي�س التنفيذي لبنك
الت�سليف التعاوين والزراعي �صالح �صادق با�شا ،وعن اجلانب ال�صيني
املدير التنفيذي لبنك "�أوف ت�شاينا" ال�صيني "ت�شو فورجن" يف مقره
الرئي�سي ببكني ،فتح �آف��اق جديدة لتطوير وتو�سيع جم��االت التعاون
وتبادل التحويالت املالية املختلفة بني اليمن ممثال بكاك بنك وال�صني
ممثال ببنك "�أوف ت�شاينا" احلكومي ال�صيني.
كما تت�ضمن االتفاقية التعاون بني اجلانبني يف خمتلف املجاالت واخلدمات
امل�رصفية كاحلواالت واالعتمادات وال�ضمانات البنكية وفتح احل�سابات
و�أنظمة املعلومات وخدمات البطائق البنكية العاملية.
ويف ت�رصيح لوكالة الأنباء اليمنية (�سب�أ) �أو�ضح الرئي�س التنفيذي لكاك
بنك �أن االتفاقية �ستعمل على ت�سهيل خ��دم��ات امل�ستثمرين والتجارة
بني البلدين وخدمة التجار اليمنيني يف ال�صني والتحويالت املالية التي

الرئي�س التنفيذي ي�سلم هدية تذكارية من البنك

تعترب الأوىل من نوعها ,والتي تتيح ا�ستخدام العمالت املحلية للتعامالت
امل�رصفية بني البلدين.
ي�شار �إىل �أن بنك الت�سليف التعاوين والزراعي �أعلن م�ؤخرا عن حتقيقه
�أرباحا و�صلت �إىل  10مليار ريال خالل العام 2013م.
وبح�سب البنك ف ��إن �إج�م��ايل امل��وج��ودات للبنك ارتفعت من  308مليار
و 368مليون ري��ال يف ع��ام 2012م �إىل  465مليار و 419مليون ريال
يف ال �ع��ام 2013م  ،وب��زي��ادة ق��دره��ا  157م�ل�ي��ار و 51م�ل�ي��ون ري��ال.
كما ارتفع �إجمايل ودائ��ع العمالء والبنوك الأخ��رى لدى البنك من 287
مليار و 825مليون ريال �إىل  434مليار و 296مليون ريال وبزيادة قدرها
 146مليار و 471مليون ريال.
اجلدير بالذكر �أن بنك "�أوف ت�شاينا" احلكومي ال�صيني يعد من �أبرز
البنوك التجارية بال�صني ومن �أهم البنوك التي ترتبط بعالقات م�رصفية
خارجية ومن �أكرث البنوك التي لديها ح�سابات خا�صة بال�رشكات ال�صينية
املتعاملة مع اليمن ,وكذا من �أهم البنوك التي لها معامالت م�رصفية بني
اليمن وال�صني.

اثناء توقيع االتفاقية
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أرباح البنك بلغت  10مليار ريال خالل العام 2013م

البنك يكرم قياداته السابقة وجميع
متقاعديه للعام 2013م

القعيطي يكرم الرئي�س التنفيذي ال�سابق

نظم بنك الت�سليف التعاوين والزراعي (كاك
بنك) حفال تكرمييا لقياداته ال�سابقة وجميع
متقاعديه للعام 2013م ,والذي �أقيم مبقر
جمعية البنوك اليمنية بالعا�صمة �صنعاء،
ويف حفل االفتتاح �ألقى رئي�س بنك الت�سليف
التعاوين والزراعي الأ�ستاذ /من�رص �صالح
القعيطي كلمة ق��ال فيها� :إن البنك حقق
�أرباحا مالية و�صلت بنهاية العام 2013م
�إىل ع�رشة مليارات ريال.
و�أ��ش��ار رئي�س البنك يف حفل التكرمي الذي
نظمه البنك ب�صنعاء لتكرمي قياداته ال�سابقة
وجميع متقاعديه للعام 2013م� ،إىل �أن
امل��ؤ��شرات املالية ت�ؤكد �أن البنك ا�ستطاع
جذب ما يقارب من  146مليار ريال كودائع
للعمالء وال �ب �ن��وك خ�ل�ال ال �ع��ام 2013م
لي�صبح �إجمايل الودائع  434مليار ريال يف
نهاية دي�سمرب من العام 2013م ،كما عمل
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البنك على �إعادة توظيفها وا�ستثمارها.
و�أك��د �أن تكرمي البنك لقياداته ال�سابقة مبا
فيهم الذين ا�ست�شهدوا �أو الذين انتقلوا �إىل
رحمة اهلل ي�أتي عرفانا وتقديرا لدورهم وما
بذلوه يف �سبيل احلفاظ على البنك كم�ؤ�س�سة
م�رصفية تقدم خدماتها للعمالء يف هذا املجال.
و�أو�ضح �أن بنك الت�سليف ا�ستطاع حتقيق
جناحات ملمو�سة على م�ستوى اجلمهورية
كما حقق �أرق��ام تدعو للفخر ..م��ؤك��دا �أن
النجاح يعود نتيجة جلهود الكوادر العاملة
يف البنك .وقال ":وم��ا ي��زال بنك الت�سليف
�شعلة م�ضيئة يعمل ب�شكل م�ستمر يف ظل
�سيا�سة مالية و�سيا�سة انكما�شية و�صعوبة
متويالت ت�شهدها اليمن ,ول��ذا نحن نعول
على الكوادر والعاملني يف البنك لبذل مزيدا
من اجلهود للنهو�ض بالعمل امل�رصيف� ,إذ �أننا
�أمام م�سئولية كبرية �أمام عمالئنا خا�صة يف

ظل ما ت�شهده البالد من �أو�ضاع �سيا�سية
وم��ا متر به من مرحلة ع�صيبة وح�سا�سة
بحاجة اىل اال�ست�شعار بامل�سئولية من قبل
كافة �أبناء الوطن ".
م��ن جانبه ا�ستعر�ض الرئي�س التنفيذي
للبنك �صالح با�شا النجاحات التي حققها
بنك الت�سليف التعاوين وال��زراع��ي ,مبينا
�أن البنك متكن خالل ال�سنوات الأخرية من
حتقيق م�ستويات متقدمة م��ن النجاحات
امل�رصفية بف�ضل اجلهود املبذولة من قبل
كوادره وقياداته ..و�أكد حر�ص البنك على
موا�صلة تقدمي �أف�ضل اخلدمات امل�رصفية
لعمالئه وتقدمي الت�سهيالت لتمويل امل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى دع��م امل���ش��اري��ع
الزراعية وال�سمكية واجلمعيات التعاونية
مب��ا ي��وف��ر ف��ر���ص ع�م��ل ل�ل�أي��دي ال�ع��ام�ل��ة يف
البالد.
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كما �ألقيت كلمتان من قبل الرئي�س التنفيذي
الأ�سبق للبنك �أح�م��د امل�ضواحي ورئي�س
نقابة موظفي البنك عمار ال�رشجبي� ،أ�شارا
فيها �إىل �أهمية تنظيم مثل هذه االحتفالية
لكوكبة م��ن ق �ي��ادات و�أب �ن��اء البنك الذين
خ��دم��وا ال�ق�ط��اع امل ���صريف يف ال�ي�م��ن خ�لال
ف�ترة عملهم ..ون��وه��ا ب��أن
ال �ن �ج��اح��ات ال �ت��ي حققها
ال �ب �ن��ك يف ال �ع �م��ل امل ���صريف
تعد ثمرة للجهود املبذولة
من قيادات البنك وكوادره.
وح �ث��ا ع�ل��ى �أه �م �ي��ة العمل
بروح امل�سئولية والت�ضحية
وتعزيز روح االنتماء للعمل
اجلماعي التي ت�ضمن للبنك
اال� �س �ت �م��راري��ة يف حتقيق
النجاحات والنهو�ض بدور
ال �ب �ن��ك يف م���س�ت��وى ت�ق��دمي
اخلدمات امل�رصفية.

ا�ستعر�ض فيه النجاحات والإجنازات التي
حققها البنك خالل العام 2013م ..حيث
ا�ستعر�ض ا�سهامات البنك يف احلفاظ على
اال��س�ت�ق��رار االق�ت���ص��ادي ودع��م االقت�صاد
الوطني بالعديد من امل�شاريع اال�ستثمارية
م��ن خ�لال متويل امل�ستثمرين يف املجاالت

من امل�ؤمتر ال�صحفي

م�������ؤمت������ر ���ص��ح��ف��ي
للرئي�س التنفيذي
وع �ق��ب ذل ��ك ع �ق��د ال��رئ�ي����س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي لبنك الت�سليف
التعاوين وال��زراع��ي �صالح
ب��ا� �ش��ا م � ��ؤمت� ��را ��ص�ح�ف�ي��ا

ال�صناعية والزراعية وال�سمكية وامل�شاريع
التجارية ,وك��ذا �إ�سهامه يف املحافظة على
ا�ستقرار �سوق ال�رصف واحلد الكبري من
امل�ضاربة والتالعب يف العملة ..مبينا �أن
البنك ا�ستطاع خالل العام 2013م توفري
ورف��د �سوق ال�رصافة مببلغ اثنني مليار
و 500مليون دوالر .منوها �أن
�إجمايل املوجودات للبنك ارتفعت
من  308مليار و 368مليون
ريال يف عام 2012م �إىل 465
م�ل�ي��ار و 419م�ل�ي��ون ري ��ال يف
العام 2013م ،وبزيادة قدرها
 157مليار و 51مليون ريال.
كما ارتفع �إجمايل ودائع العمالء
والبنوك الأخرى لدى البنك من
287مليار و 825مليون ريال
�إىل  434مليار و 296مليون
ري���ال ,وب��زي��ادة ق��دره��ا 146
مليار و 471مليون ريال.
ح�رض فعاليات امل�ؤمتر ال�صحفي
الأ�ستاذ� /أنعم ال�شهاري ــ نائب
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للعمليات
امل�ساندة و الأ�ستاذ /عبداجلبار
�سالمة ــ نائب الرئي�س التنفيذي
لال�ستثمار.

من حفل التكرمي
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البنك يشارك بأعمال منتدى
المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بصنعاء

رئي�س جمل�س الإدارة يف افتتاح املنتدى

�شارك ك��اك بنك ب�أعمال منتدى امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة "التوجه اال�سرتاتيجي
للتنمية االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية" ال��ذي
نظمته جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع
احت��اد امل�صارف العربية وجمل�س الوحدة
االقت�صادية العربية .ويف حفل االفتتاح �أكد
وزي��ر التخطيط وال�ت�ع��اون ال��دويل الدكتور
حممد ال�سعيدي �أهمية هذا املنتدى يف تبادل
الآراء وامل �� �ش��ورة ب�ين امل���صرف�ي�ين ال�ع��رب
ملواجهة التحديات االقت�صادية والتنموية.
م���ش�ير ًا �إىل �أن ال�ي�م��ن ق�ضى ال��ـ  50عاما
املا�ضية يف �رصاعات �سيا�سية وهو ما يتطلب
الآن االنتقال �إىل معاجلة م�شاكل االقت�صاد
وال �ن �ه��و���ض ب� ��ه ,م �ن��وه��ا رج � ��ال الأع� �م ��ال
وامل���ص��ارف وال�ب�ن��وك يف �إن�ع��ا���ش االقت�صاد
وحتقيق التنمية من خالل امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة التي �أثبتت جناحها يف كثري من
14

جتارب الدول التي عملت بها .وحث ال�سعدي
امل�شاركني على ت�شكيل جلنة متابعة ورقابة
للعمل بالتو�صيات التي �سيخرج بها هذا
املنتدى وتطبيقها على الواقع العملي.
من جانبه �أكد حمافظ البنك املركزي حممد
عو�ض بن همام �إىل �أن امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة متثل �أحد الأهداف الرئي�سية التي
ت�سعى احلكومة اليمنية �إىل حتقيقها وتوفري
التمويالت الالزمة لتطوير هذا القطاع الهام
ال��ذي يعد �أح��د املرتكزات الرئي�سية لنجاح
�أن�شطته.
و�أو�ضح �أن البنك املركزي اليمني عمل خالل
الفرتة املا�ضية على تطوير و�إ�صدار الإطار
الت�رشيعي ال�لازم وفقا لأف�ضل املمار�سات
ال ��دول� �ي ��ة ومب� ��ا ي �� �س �م��ح ب �ت ��أ� �س �ي ����س ب �ن��وك
متخ�ص�صة يف التمويل الأ�صغر متلقية ودائع
بر�ؤو�س �أم��وال ب�سيطة بهدف زي��ادة فر�ص

ح�صول امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
وم�ت�ن��اه�ي��ة ال���ص�غ��ر ع�ل��ى االئ �ت �م��ان لتمويل
�أن�شطتها االقت�صادية.
و�أ� �ش��ار حم��اف��ظ البنك امل��رك��زي �إىل بيانات
ق�ط��اع التمويل ال�صغري والأ��ص�غ��ر وحجم
املحفظة االئ�ت�م��ان�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ح�ت��ى نوفمرب
2013م والتي تقدر بـ  9مليار ري��ال ،ح�صة
بنوك التمويل الأ�صغر منها مبلغ8ر3مليار
ريال وبن�سبة  41باملائة لعدد � 97ألف و658
م�ق�تر���ض ،ن�سبة ال�ن���س��اء منها  57ب��امل��ائ��ة.
ون��وه ب��أن املبالغ الرتاكمية املن�رصفة خالل
ال�سنوات املا�ضية منذ ب��دء ن�شاط التمويل
ال�صغري والأ�صغر قد بلغت حوايل  53مليار
ريال.
م�شريا �إىل �أن بنوك التمويل الأ�صغر حتقق
م �ع��دالت من��و ج�ي��دة وت�ستحوذ ع�ل��ى ن�سبة
 40باملائة م��ن الن�شاط االق�ترا��ض��ي لقطاع
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التمويل ال�صغري والأ��ص�غ��ر يف ب�لادن��ا و�أن
عملها متطور يف الوقت الذي تعمل فيه على
االنت�شار والتو�سع يف �أن�شطتها على الرغم
من البيئة ال�صعبة التي حتيط بها.
من جانبه قال رئي�س جمعية البنوك اليمنية
رئي�س جمل�س �إدارة ك��اك بنك الأ�ستاذ/من�رص �صالح القعيطي �أن امل�شاريع ال�صغرية
وامل �ت��و� �س �ط��ة ت���س��اع��د ع �ل��ى من��و االق�ت���ص��اد
وحتقيق اال�ستقرار يف كافة املجاالت.
و�أ�شار كال من الأمني العام الحتاد امل�صارف
العربية و�سام ح�سن فتوح ،والأم�ين العام
ملجل�س الوحدة االقت�صادية العربية حممد
ال��رب �ي��ع� ,إىل � �ض�رورة تنمية امل ���شروع��ات
ال�صغرية واملتو�سطة واملتناهية ال�صغر نظرا
ملا تقت�ضيه الظروف االقت�صادية واالجتماعية
املتدنية التي تعاين منها الكثري من البلدان
ال�ع��رب�ي��ة ،وك ��ذا خ�ل��ق ال��وع��ي االق�ت���ص��ادي
وامل�رصيف من خالل تبني امللتقيات واملنتديات
والور�ش والدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف
جماالت عدة تهم امل�رصفيني واالقت�صاديني
ومبا يخدم جمتمعاتنا العربية.
اجلدير بالذكر �أن املنتدى �سيناق�ش على مدى
يومني دور امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية العربية
ودور امل�صارف التقليدية والإ�سالمية يف دعم
ومتويل امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة،
ودور امل�رشوعات متناهية ال�صغر يف تنمية
امل �ج �ت �م��ع ،ودور امل �ع �ل��وم��ات وم��ؤ��س���س��ات
االئتمان يف دعم ومتويل امل�رشوعات ال�صغرية

القعيطي يلقي الكلمة االفتتاحية

القعيطي يت�سلم درع التكرمي

واملتو�سطة ،والدور املناط بال�سلطات املعنية
يف دع ��م وم �� �س��ان��دة امل ���شروع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة يف اليمن .ح�رض حفل االفتتاح
من جانب البنك الرئي�س التنفيذي ونوابه

لقطاعات تطوير الأعمال والعمليات امل�ساندة
والأف��راد وال��زراع��ي وال�سمكي� ,إ�ضافة �إىل
ع��دد م��ن م���س��اع��دي��ه وم�ست�شاريه وم ��دراء
الإدارات ذات العالقة.

جانب من ح�ضور املنتدى
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مقدمة:
ُتويل قيادة البنك �أهمية ق�صوى لتطوير املورد الب�شري ،بدء ًا من توفري املزايا الوظيفية ال�شاملة "الت�أمني �صحي ،الت�أمني على
احلياة ،امل�ساعدة التعليمية للأبناء "..وانتهاء بتدريب وتطوير الكادر الب�شري ورفع كفاءته عرب الربامج النوعية واملتخ�ص�صة.
ويح�سب لقيادة كاك بنك �أنه حتى يف ظل الأزمة التي �ألقت بظاللها على كل �شيء يف الأعوام � 2012-2011إال �أنه وعلى الرغم
من ذلك مت تنفيذ برامج متميزة ,كان من �أهمها برنامج تدريب خدمة العمالء يف الفروع لتحقيق هدف البنك اال�سرتاتيجي يف
احلفاظ على العمالء ،كون برامج التدريب وتطوير الأداء هي الأكرث ارتباط ًا بغايات و�أهداف البنك اال�سرتاتيجية ،ملا لها من
�إنعكا�س �إيجابي على تعامل املوظفني مع العمالء و ك�سب والئهم وانتمائهم للبنك.
مت تنفيذ  182برناجم ًا �أ�ستهدف  1516موظف ًا .و �سوف نتناول عدد من املوا�ضيع يف هذا التقرير لنلقي ال�ضوء على �أهم الربامج
والأن�شطة التي نفذت يف العام 2013م و هي كالتايل:
 .1التدريب الداخلي
 .2التدريب الخارجي
 .3تقييم األداء
 .4مركز التدريب البنكي BTI

حقائق و أرقام
عن أنشطة و
برامج
إدارة تطوير
األداء (التدريب)
للعام 2013م
�إعداد:
فريق �إدارة تطوير الأداء (التدريب)
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أوال -:التدريب الداخلي
يهدف التدريب الداخلي �إىل تعزيز ورفد املوظفني باملعلومات واملهارات الالزمة لتنفيذ الأعمال وفق �أحدث الربامج والأن�شطة
التدريبية داخل اليمن ،و يخدم �شريحة وا�سعة من املوظفني يف كل امل�ستويات ،و قد ُنفذ هذا العام  155برناجم ًا تدريبي ًا داخل اليمن
لعدد 1450موظف ًا يف عدد من املراكز واملعاهد كما يو�ضحها اجلدول يف ال�شكل رقم ( ،)1ونورد هنا �أهم املراكز و املعاهد التي مت
التعامل معها خالل العام املا�ضي:

 - 1مركز التدريب البنكي ( BTIمركز البنك الداخلي):
مت تنفيذ  23برناجم ًا تدريبي ًا ا�ستهدف  460موظف ًا 146 ،منهم من فروع البنك ،و  135من الإدارة العامة.

 - 2معهدالدراسات المصرفية

متت امل�شاركة يف  73برنامج ا�ستهدفت  495موظف ًا ،تركزت �أغلب الربامج يف فروع البنك يف املحافظات (عدن ،تعز� ،إب
 ،احلديدة� ،شبوة ،املكال� ،صنعاء).

 - 3المعاهد و مراكز التدريب األخرى

مت تدريب  514موظف ًا يف  28مركز داخل اليمن ،يو�ضح اجلدول �أدناه عدد املتدربني و املراكز داخل اليمن.

 - 4برامج الماجستير

قدم البنك يف العام  2013دعم لدرا�سة املاج�ستري لعدد  13موظف ًا و ذلك من �أجل رفع م�ستوى الكفاءات يف البنك.
�شكل رقم ( )1عدد املتدربني يف املراكز و املعاهد

�شمل التدريب الداخلي كل امل�ستويات الإداري��ة (�شكل رقم )2
ابتداء من امل�ستوى الإداري الأول �إىل امل�ستوى الإداري
املختلفة
ً
الرابع (�شكل رقم  )3توزعت بح�سب االحتياج التدريبي:
المستوى اإلداري

ي�ضم نواب وم�ساعدي الرئي�س
التنفيذي ورئي�س التدقيق الداخلي.

المستوى اإلداري

ي�ضم مدراء �إدارات البنك و فروع
البنك.

المستوى اإلداري

ي�ضم ر�ؤ�ساء الأق�سام وم�س�ؤولو
الوحدات.

المستوى اإلداري

ي�ضم املوظفني وال�ضباط يف الإدارات
والأق�سام والوحدات املختلفة.

األول

الثاني
الثالث

الرابع

26
المستوى اإلداري ألول
122
المستوى اإلداري الثاني
156
المستوى اإلداري الثالث
1134
المستوى اإلداري الرابع
�شكل رقم ( )2امل�ستويات الإدارية
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ثانيا :التدريب الخارجي
يهدف التدريب اخلارجي �إىل �إيفاد موظفي البنك للتزود باخلربات النوعية والإطالع على التجارب بغر�ض رفع الكفاءات
وحت�سني بيئة الأعمال.
وقد ٌنفذ هذا العام عدد  27برنامج خارج اليمن ا�ستهدف عدد  66موظفا خالل العام 2013م ,وقد تركزت الدورات التدريبية
اخلارجية يف امل�ستوى الإداري الثالث والرابع لرفع الكفاءة و نقل اخلربات ،وقد مت تنفيذ عدد من الربامج النوعية للم�ستويات
الإدارية الأربعة ,لعل من �أهمها برامج ا�ستجابت لبع�ض التغريات واال�ستحداثيات يف البنك مثل م�شروع هيكلة الأجور ،و �إن�شاء
ق�سم التدقيق على الأنظمة ،و �إن�شاء القطاع الزراعي  ،وبرامج مهمه قللت من املخاطرة و�ساهمت يف زيادة الربحية ,مثل برامج
�إدارة ح�سابات الفيزا ،و دورة اعرتا�ضات الفيزا ،واملعايري امل�صرفية الدولية ال�صادرة عن الغرفة التجارية الدولية ،وكذا
التقنيات املتطورة يف حتليل االئتمان ,وغريها من الربامج النوعية دقيقة التخ�ص�ص.

التدريب اخل��ارج��ي ح�سب
امل�ستويات الإدارية

ثالثا :تقييم األداء
عملية تقييم األداء

مت ت�صميم نظام �إدارة وتقييم الأداء بطريقة علمية وعملية وذلك وفق املمار�سات العاملية يف جمال �إدارة املوارد الب�شرية ومبا
يتنا�سب مع خ�صو�صية بنك الت�سليف التعاوين والزراعي .حيث يتم تقييم الوظائف املختلفة باالعتماد على �أهداف ومقايي�س
يتم حتديدها �ضمن املحاور الأربعة لبطاقات العالمات املتوازنة بالإ�ضافة �إىل التقييم بالعوامل التي مت حتديدها بح�سب
املجموعات الوظيفية وباال�ستناد �إىل درا�سة حتليلية �شاملة للمهام وامل�س�ؤوليات املتعلقة ب�أداء املوظف ،بالإ�ضافة �إىل حتليل
�شامل ملوا�صفات �شاغل الوظيفة ( )Job Specificationلكل وظيفة وذلك بهدف الو�صول �إىل عوامل التقييم املنا�سبة لكل
جمموعة وظيفية.

تقرير مختصر عن الخطوات التي تمت حول تقييم األداء
1

مت �إعداد خمرج كامل من قبل جلنة الهيكلة2010م يهتم بتقييم الأداء والتدريب ويحوي العديد من النماذج جلميع املجموعات
الوظيفية وامل�ستويات الإداري��ة ومراحل التقييم بدء من �سجل الوقائع والتقييم الذاتي وانتهاء بالتقييم بالعوامل والتقييم
بالأهداف.

2

مت حتويل خمرج التقييم والتدريب �إىل نظام �آيل على �شكل �شا�شات ونوافذ ي�سهل ا�ستخدامه ويحوي جميع النماذج اخلا�صة
بالتقييم.
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3

مت ربط نظام التقييم بقاعدة بيانات نظام املوارد الب�شرية.
وكذا بنظام التخطيط اخلا�ص ب�إدخال خطط الإدارات فيما يخ�ص التقييم بالأهداف واملتابعة الربعية.
�إقرار التقييم بالعوامل كل ثالثة �أ�شهر والتقييم بالأهداف نهاية ال�سنة.

4

مت �إقرار ربط نتائج التقييم بالعالوات والرتقيات و�صرف املكافئة ال�سنوية.

5

مت التعاقد مع ا�ست�شاري خا�ص بالبدء يف عملية التقييم وحتديد االحتياجات التدريبية خالل الربع الأول من هذا العام على �أن
يتم خالل مرحلتني الأوىل للإدارة العامة واملرحلة الثانية للفروع.

رابعا :تقرير عن مركز التدريب البنكي BTi
يعد مركز التدريب الداخلي � BTiأحد �أهم نقاط القوة يف عملية التدريب يف البنك ،كونه يهدف �إىل تدريب �شريحة كبرية من
موظفي البنك ب�أف�ضل جودة و �أقل كلفة ،وكذا الدخول من خالله للمناف�سة يف عمليات التدريب لقطاع البنوك .التقرير التايل
يو�ضح ما مت تنفيذه خالل العامل 2013م.

تقرير باملنفذ بمركز التدريب
املصريف  BTiللعام 2013
إجمالي عدد الدورات التدريبية المنفذة ( ) 23
عدد الساعات التدريبية ( ) 375

عدد األيام التدريبية ( ) 101

عدد المستفيدين من فروع البنك ( ) 237
عدد المستفيدين من اإلدارة العامة ( ) 223
اإلجمـــــالي
( ) 460
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عدد الدورات المنفذة بالمركز عبر التعاقد مع مدربين من خارج البنك
( ) 12
عدد المستفيدين من فروع
البنك
( ) 146

عدد المستفيدين من اإلدارة
العامة
( ) 135

اإلجمـــــــالي
( ) 281

عدد الدورات المنفذة بالمركز باالعتماد على مدربين من البنك
( ) 11
عدد المستفيدين من فروع
البنك
()91

اإلجمـــــــالي
( )179

عدد المستفيدين من اإلدارة
العامة
( ) 88

المكتبة اإللكترونية
تعترب املكتبة الإلكرتونية ترجمة عملية لتوجه البنك نحو بناء الكادر الب�شري وب�أ�س�س علمية تعود بالفائدة على م�ستوى �أداء
البنك ككل وعلى م�ستوى الإن�سان اليمني عموما وي�سعى  CAC BANKمن خالل املكتبة الإلكرتونية �إىل حتقيق العديد من
الأهداف و�أهمها:
 -١مواكبة التقدم العلمي والتقني امل�صريف يف العامل ،واحلفاظ على حداثة املعلومة لدى موظفيه2 .ـ رفع م�ستوى ثقافة العاملني
وزيادة فر�ص النقا�ش على �أ�س�س علمية ومهنية3 .ـ ن�شر وحتديث الوعي امل�صريف لدى جميع منت�سبي البنك وبنف�س امل�ستوى4 .ـ
تي�سري احل�صول على املعلومات وتوفري اجلهد املبذول فيه والوقت �أي�ضا5 .ـ ت�أمني �أكرب قدر ممكن من م�صادر املعلومات املتاحة التي
تخدم �أهداف البنك وت�شجع املوظفني على مواكبة التطورات مبا ي�سهم يف تنمية مهاراتهم.
 -٦جتنب تكاليف وجهود الأر�شفة الورقية ،واحلمل املادي للمطبوعات.
 -٧توفر مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص جلميع منت�سبي البنك للح�صول على املعلومات دون متييز.
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تقرير المكتبة اإللكترونية
 .1محتويات المكتبة
الكتب ( ) 872

التقارير ( ) 99

المقاالت ( ) 466

البرامج التعليمية ( ) 3

الدوريات ( ) 803

برامج الفيديو ( ) 872

 .2الكتب
م

التخصص

عدد الكتب

ً
قراءة
أكثر الكتب

عدد القراءات

1

االقت�صاد

17

بحوث يف االقت�صاد الإ�سالمي

905

2

التجارة

20

التجارة الإلكرتونية كيف ومتى و�أين

262

3

املحا�سبة

76

التحليل املايل

455

4

�إدارة الأعمال

91

البناء التنظيمي وتو�صيف الوظائف

322

5

املخاطر

46

6

املوارد الب�شرية

39

7

الت�سويق

86

مقدمه يف مكافحة عمليات غ�سيل الأموال
التخطيط اال�سرتاتيجي با�ستخدام بطاقات
قيا�س الأداء
الت�سويق امل�صريف

298

334

8

تنمية ب�شرية

210

القراءة ال�سريعة

912

9

البنوك

23

غ�سيل الأموال

329

10

احلا�سب الآيل

63

Beyond The Manual 2007 Excel

603

11

الربجمة

104

�أعمق �أ�سرار الربجمة

53

12

الأوراق املالية

30

�ألف باء الأوراق املالية

29

13

اال�ستثمار

16

ا�سرتاتيجية اال�ستثمار

281

14

الريا�ضيات واالح�صاء

4

ريا�ضيات تخ�ص�صية

18

15

القطاع الإ�سالمي

9

�أ�سا�سيات الأعمال امل�صرفية الإ�سالمية

25

16

ثروة زراعية و�سمكية

3

متويل �سل�سلة القيمة الزراعية للقطاع الزراعي

19

260

 .3الدوريات
م

العنوان

العدد

ً
قراءة
األكثر

عدد القراءات

1

املجلة امل�صرفية

77

املجلة امل�صرفية العدد 57

1072

2

STRATEGIC FINANCE

2

 STRATEGIC FINANCEالعدد 3

70

3

The Banker

8

 The Bankerالعدد2

107

4

ARABIAN BUSINESS

35

 ARABIAN BUSINESSالعدد18

545

5

املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني

23

6

خال�صات

327

7

The Economist

1

املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني 27
كيف تتقلد �أرفع من�صب �إداري يف م�ؤ�س�ستك العدد
1999-6
TheEconomist

39

69

8

جملة املحا�سبني

11

�أيقظ العمالق الذي بداخلك العدد 1112

40

9

عامل املعرفة

198

�أ�سرار النوم العدد 163

99

10

املختار الإداري

47

املختار الإداري العدد 60

94

31
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 .4الدراسات ،تقارير ،أدلة ،محاضرات ،فعاليات
م

العنوان

العدد

ً
قراءة
األكثر

عدد القراءات

1

درا�سات وبحوث

28

عالقة البنك املركزي بالبنوك التجارية

83

2

تقارير مالية وم�صرفية

13

3

تقاريرعامة

24

4

تقارير الدورات اخلارجية

1

5

اح�صائيات �سنوية

11

6

�أدلة خدمات البنك

21

النقود واالئتمان
عدد امل�ساكن والأ�سر وال�سكان املقيمني يف حمافظة
تعز
نظام ال�سويفت
تقارير و�إح�صائيات �صادرة من اجلهاز املركزي
للإح�صاء
جدول املنافع الطبية ملوظفي البنك

94

402

7

املحا�ضرات

23

�شرح نظام �أفكار

1106

8

حما�ضرات م�سموعة

12

التحكم يف الوقت

250

9

فعاليات البنك

11

هال بالعيد (كاك الإ�سالمي)

5103

33
84
88

المنتدى التفاعلي
يعترب املنتدى ف�ضاء لتبادل املعارف واملعلومات ،حتمل كل
قاعة ا�سم قطاع من القطاعات التي يتكون منها البنك ،ويدير
كل قاعة من قاعات االجتماعات يف املنتدى �شخ�ص متخ�ص�ص
ومكلف بذلك من القطاع الذي حتمل القاعة ا�سمه .وي�سعى
املنتدى لتحقيق الأهداف التالية:
 -١يعد �إن�شاء املنتدى خطوة ا�ستباقية ونوعية على ال�ساحة
امل�صرفية يف اليمن لالرتقاء مب�ستوى الأداء وملواكبة التطورات
واملتغريات على امل�ستويني املحلي واخلارجي.

 -٢ك�سر جمود التعامل مع املوقع وخلق بيئة تفاعلية بني
�إدارة املكتبة وزوارها من املوظفني.
 -٣خلق بيئة تفاعلية بني جميع ك��وادر البنك ومبختلف
م�ستوياتهم  ،وذل��ك بهدف �إث��راء موا�ضيع العمل بالنقا�ش
واال�ستفادة من جتارب املوظفني والفروع بع�ضها بع�ضا.
 -٤رفع م�ستوى ال�شفافية ،و �إنارة ما قد يكتنفه الغمو�ض.
 -٥توفري فر�ص النقا�ش للموظفني مع الإدارة العليا للبنك ،كل
ح�سب تخ�ص�صه.

1ـ المنتدى التفاعلي ( مستوى التفاعل )
قطاع العمليات المساندة

قطاع االستثمار

قطاع المخاطر والتحصيل

المواضيع ( )42

المواضيع ( )29

المواضيع ( )47

الردود ( )24

الردود ( )10

الردود ()22

المشاركات ( )66

المشاركات ( )39

المشاركات ( )69

قطاع تطوير األعمال

قطاع األفراد

قطاع العمليات المصرفية

المواضيع ( )106

المواضيع ( )110

المواضيع( )44

الردود ( )103

الردود ( )103

الردود ( )13

المشاركات ( )209

المشاركات( )213

المشاركات ( )63
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2ـ المنتدى التفاعلي (مستوى التفاعل)
قطاع الشركات

أخبار الفروع

كاك اإلسالمي

المواضيع ( )29

المواضيع ()50

المواضيع ()538

الردود( )16

الردود ()59

الردود ()313

المشاركات( )00

المشاركات()109

المشاركات ()000

إجمالي عدد المواضيع في المنتدى ( )1235
النافذة األكثر تميز ًا ( كاك اإلسالمي )

فريق �إدارة تطوير الأداء (التدريب)

 .2األعضاء العشرة األكثر تميز ًا في المنتدى التفاعلي CACBOOK
م

اسم العضو

مكان العمل

عضو منذ

المواضيع

الردود

النقاط

1

Wadee hashed

كاك الإ�سالمي

2009/11/12

164

13

833

2

جماهد �أحمد �صالح ال�شيبة

فرع امللكة �أروى

2010/1/26

127

3

638

3

ب�شري العريقي

2009/11/17

75

7

382

4

Ahmed najar

2009/11/17

62

17

327

5

عبدالفتاح املن�صوب

فرع امللكة �أروى

2009/11/16

61

21

326

6

alsokhemi

كاك الإ�سالمي

2009/11/18

46

11

241

7

Yahya ahmed alkarwode

كاك الإ�سالمي

2009/11/16

32

38

198

8

حممد احلداد

فرع باجل

2010/10/25

34

2

172

9

حممد عبدالوهاب خليل

كاك الإ�سالمي

2010/5/8

24

47

167

إجمالي عدد األعضاء في المنتدى ( ) 679
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تكريم الرئيس التنفيذي ونائبيه لقطاع العمليات المساندة
والعمليات المصرفية

قيادة البنك تكرم موظفي إدارة العمليات
المركزية وقيادة القطاع

اثناء قطع تورتة حفل التكرمي

كرمت ق�ي��ادة البنك ممثلة بالأ�ستاذ� /صالح ��ص��ادق با�شا الرئي�س
التنفيذي للبنك موظفي العمليات املركزية بح�ضور الأ�ستاذ /حممد
م�صطفى نائب الرئي�س التنفيذي للقطاع تقدير ًا جلهودهم املتوا�صلة
واملتفانية و�إخال�صهم يف �أداء مهامهم بال�صورة امل�أمولة .وجرى خالل
حفل التكرمي ت�سليم املوظفني املثاليني بالإدارة �شهادات تقديرية �سلمها
الرئي�س التنفيذي ورئي�س قطاع العمليات املركزية ومدير الإدارة
الأخ /وديع �شاهر.

تكرمي الرئي�س التنفيذي للبنك:

وجرى خالل احلفل تكرمي الأ�ستاذ� /صالح با�شا الرئي�س التنفيذي
للبنك من قبل موظفي �إدارة العمليات املركزية ومدير الإدارة ورئي�س
القطاع تقدير ًا وعرفان ًا برعايته واهتمامه ودعمه امل�ستمر لإدارة
العمليات املركزية.
وقام نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع العمليات امل�رصفية ومدير �إدارة
العمليات املركزية الأخ :وديع �شاهر بت�سلم الرئي�س التنفيذي للبنك درع
رمزي متوا�ضع تقدير ًا على رعايته واهتمامه مبوظفي الإدارة� .إ�ضافة
�إىل تكرمي الأ�ستاذ� /أنعم ال�شهاري نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات
امل�ساندة على وقوفه ودعمه ملوظفي الإدارة ،وت�سلميه درعا تكرميي ًا.
وكرمت �إدارة العمليات املركزية الأ�ستاذ حممد م�صطفى رئي�س قطاع
العمليات املركزية على اهتمامه وتقديره جلهود املوظفني يف الإدارة،
24
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ومنحته �شهادة �شكر وتقدير
وعرفان جلهوده.
وت�ق��دم كافة موظفي العمليات
امل��رك��زي��ة ب��ال���ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر
ل�ل�أخ ودي��ع �شاهر مدير الإدارة
على ج�ه��وده امل�ب��ذول��ة وعرفان ًا
على حر�صه واهتمامه بجميع
امل��وظ �ف�ين وم �ن �ح��وه ه��و الآخ ��ر
��ش�ه��ادة ت��ذك��ار م�ت��وا��ض�ع��ة من
جميع موظفي الإدارة.
كما تم تسليم
الشهادات للموظفين
المثاليين في العمليات
المركزية حسب
األقسام باإلدارة وعلى
النحو التالي:

الأخ  /ف��واز االري� ��اين -ق�سم
البطاقات واخلدمات الإلكرتونية
الأخ � ��ت  /ك �ف��اي��ة زي ��د قا�سم
املحيلي -ق�سم دعم اخلزينة
الأخ  /ع�ل��ي ال�ب�ه�ل��ويل -ق�سم
املقا�صة
الأخ � �� /ص���ادق ال �� �س��ادح��ي
والأخ� ��ت  /نعيمة ال �ع��ذري -
ق�سم ال�ضمانات والقيود
الأخ � /أحمد �أبو حامت والأخت
� � /س �م��ر ال �ع �ب �� �س��ي  -ق���س��م
املرتبات
الأخ  /ب���ش�ير ع��اط��ف -ق�سم
اخلزينة املركزية
وت���س�ل��م الأخ  /ودي���ع �شاهر
�شهادة ال�شكر والتقدير للإخوة
موظفي العمليات املركزية:

أسماء المكرمين من موظفي قسم
المرتبات بإدارة العمليات المركزية:

أسماء المكرمين من موظفي قسم
دعم الخزينة بإدارة العمليات المركزية:
م

االسم

فتحي ابو رمي

م

االسم

1

علي همدان

1

2

ف�ؤاد العاقل

2

�سامي عاطف

3

خالد املغل�س

3

حممد اجلنيد

4

�صالح �شديق

4

يحيى غيالن

5

�سند العي�سي

6

�صادق البيا�ضي

7

حممد اخلظر

أسماء المكرمين من موظفي قسم الخزينة
المركزية بإدارة العمليات المركزية:
م

االسم

1

ع�صام علي نا�شر ر�سام

2

عبداهلل كدكاد الهمداين

3

عبدالكرمي قا�سم علي العديل

م

االسم

4

عبداهلل في�صل م�صلح ال�شغدري

1

نبيل �شرف الدين

5

عبدال�سالم راوح علي مكرد ال�شرجبي

2

علي الرحبي

6

يحى ح�سني حممود اجلبلي

3

ح�سن املن�صور

7

خالد حزام غالب اجلالل

4

عبدالرحمن ال�ضياين

8

�أجمد حممد �أحمد الف�صو�ص

5

ريا�ض الديلمي

9

حممد حم�سون �صالح متا�ش

10

عبدالقادر حممد ر�سام

11

حممد �سمري ر�سام

12

عبداهلل حممد حممد الرا�شدي

13

�صدام ح�سني حممد �شو�شة

14

علي ح�سني يحى مقران

15

�أحمد �أحمد احليمي

16

�أفراح زيد علي ال�صوطي

أسماء المكرمين من موظفي قسم
المقاصة بإدارة العمليات المركزية:

أسماء المكرمين من موظفي قسم
الضمانات والقيود بإدارة العمليات المركزية:
م

االسم

1

�صادق ابو حورية

2

حممد النهاري

3

عبدامللك العدلة

4

�إ�سماعيل جحاف

5

�أحمد ابو حورية

أسماء المكرمين من موظفي قسم البطاقات
والخدمات اإللكترونية بإدارة العمليات المركزية

6

حممد الأمري

م

االسم

7

�سهى املحرمي

1

�صالح عوا�ض

8

علي الأحمر

2

علي قوزع

9

علي املطري

3

عبداهلل ال�شاو�ش

10

�سنان ال�شدادي

4

وفاء اليمني

11

�أحمد معياد

5

ح�سني �شميلة

من حفل التكرمي

من حفل التكرمي
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يفوز للمرة الثانية بجائزة أفضل بنك
في اليمن لعام 2013م

فاز كاك بنك بجائزة "االستثمار" للمرة الثانية
كأفضل بنك في اليمن للعام 2013م من
ضمن  20شركة تنافسية في مجاالت الصناعة
واالستثمار والخدمات ,قدمتها مؤسسة
المستثمر كجائزتها السنوية لعام 2013
بدورتها الرابعة ،تسلمها عن البنك األستاذ
صالح صادق باشا الرئيس التنفيذي للبنك.
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تذكارية مع اجلائزة

وقال عبدالقوي العديني ،رئي�س م�ؤ�س�سة امل�ستثمر
لل�صحافة ،منظمة حفل التكرمي� ،أن هذه الفعالية
ت�أتي بعد اختتام م�ؤمتر احلوار بنجاح وبعد �أن
توقفت اجلائزة لثالث �سنوات م�ضت.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال�ه��دف م��ن تنظيم حفل جائزة

اال�ستثمار يف دورتها الرابعة املقام يف  13فرباير
لتكرمي �أف�ضل ال�رشكات يف قطاعات الأع�م��ال يف
اليمن ي�أتي تقدير ًا لإجنازاتها ولتكرمي التجارب
الرائدة يف خمتلف القطاعات االقت�صادية.
وقال العديني �أن هذا احلدث دعوة لكل ال�رشكات

جانب من احلفل
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املحلية والأجنبية العاملة يف اليمن من �أجل ال�سعي
للو�صول �إىل تعزيز الإنتاجية وااللتزام بالتح�سني
امل�ستمر م��ن خ�ل�ال تطبيق �أف���ض��ل مم��ار��س��ات
اجل��ودة كخيار ا�سرتاتيجي �ستم�ضي به اليمن
�آج ًال �أم عاج ًال بعد �أن �أ�صبحت ع�ضو ًا يف منظمة
التجارة العاملية.
ويف كلمة الرئي�س ه��ادي ،راع��ي احل�ف��ل ،والتي
�ألقاها نيابة عنه م�ست�شاره الإعالمي الأ�ستاذ/

كلمة رئي�س اجلمهورية يلقيها م�ست�شاره الإعالمي

حمبوب علي ،ق��ال �أن خمرجات احل��وار جاءت
لت�ؤكد على �أهمية امللف االقت�صادي و�أنه من املهم
�أن نويل هذا القطاع االهتمام الأك�بر كون �أغلب
امل�شاكل ناجتة عن اجلانب االقت�صادي.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ��ه «ب ��دون ال���شراك��ة ال��وط�ن�ي��ة لن
ي��ذوق ال��وط��ن طعم العافية ول��ن يتفرغ للتنمية
28

واال�ستقرار واالزدهار لأن التجارب �أثبتت �أنه ال
ميكن لطرف واحد �أن يحكم ويق�صي الآخرين».
و�أو�ضح �أنه «باحلوار فقط ن�ستطيع �أن نبني دولة
اال�ستقرار واال�ستثمار ون�صنع م�ستقبل اليمن
اجلديد املبني على العدالة وامل�ساواة وال�شفافية
واحلكم الر�شيد وجمابهة الف�ساد».
وذك ��ر �أن ال�ن�ظ��ام االحت� ��ادي �سيحقق التنمية
امل �ت��وازي��ة ب���دون ق �ي��ود امل��رك��زي��ة و�سيحا�رص
م � �ن� ��اب� ��ع ال� �ف� ��� �س ��اد
وي �خ �ل��ق ال �ت �ن��اف ����س
اخل�ل��اق يف ال �ع �ط��اء
والإنتاج وي�ستقطب
اال� �س �ت �ث �م��ارات على
م �� �س �ت��وي��ات ك �ب�يرة
وعالية.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق ��ال
رئي�س االحتاد العام
ل �ل �غ��رف��ة ال �ت �ج��اري��ة
حم�م��د ع �ب��ده �سعيد
«ن�أمل �إتاحة الفر�صة
ل��ل��ق��ط��اع اخل ��ا� ��ص
وم�شاركته يف تنمية
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة»،
م�شري ًا �إىل �أن هناك «عدم ا�ستجابة من اجلهات
احلكومية لعملية ال�رشاكة التي تنظم م�شاركة
القطاع اخلا�ص يف البنى التحتية ويف بناء املوانئ
واملطارات وحمطات الكهرباء».
وق��ال الرئي�س التنفيذي للبنك الأ�ستاذ�/صالح
با�شا �أن تكرمي البنك يعد اع�تراف� ًا من اجلهات
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الراعية للجائزة ب�إجنازات البنك وريادته لل�سوق
امل�رصيف اليمني حيث حقق م�ؤ�رشات منو فاقت
التوقعات ،بعد حتقيقه حلجم �أرب ��اح كبرية يف
ال �ع��ام 2013م مب�ع��دل من��و  3,7مليار ري��ال
مقارنة بالعام ال��ذي �سبق وبن�سبة من��و قدرها
 62باملائة .كما ارتفعت موجودات البنك �إىل
 465مليار ريال العام املا�ضي ,بزيادة 157
مليار ريال وبن�سبة  51باملائة ،يف حني ارتفعت

حقوق امللكية للبنك عام 2013م �إىل  25مليار
ريال بزيادة  10مليار ريال عن العام 2012م.
اجلدير بالذكر �أن البنك ينال اجلائزة املرة الثانية
على ال �ت��وايل نتيجة ال�ت��زام��ه باملعايري وجتويد
خدماته ومنتجاته وتعظيم موارده وقاعدة عمالئه
يف ال�سوق امل�رصيف اليمني.
وتتكون اجلائزة من جم�سم تذكاري يحتوي على
�شعار املجلة و�شعار اجلائزة وا�سمها ودورتها

الفائزين باجلائزة يف لقاء برئي�س اجلمهورية بعد االحتفال

ودائع عمالء البنك �إىل  434مليار ريال بزيادة
 146مليار ريال وبن�سبة منو  51باملائة عن عام
.2012
و�أ�شار الرئي�س التنفيذي �إىل �أن �أذون اخلزانة
بال�صايف و�صلت العام املا�ضي �إىل  299مليار
ريال عام 2013م مبعدل زيادة  104مليار ريال
وبن�سبة منو قدرها  54باملائة .يف حني ارتفعت

وع ��ام منحها وا� �س��م ال ���شرك��ة ال �ت��ي ا�ستحقت
اجلائزة ,وكذا �شهادة ورقية حتتوي على نف�س
معلومات املج�سم ,بالإ�ضافة �إىل �إم�ضاء منح
اجل��ائ��زة .وعلى هام�ش التكرمي قابل املكرمون
فخامة رئي�س اجلمهورية امل�شري عبدربه من�صور
هادي الذي بدوره حثهم على العملية اال�ستثمارية
ودورها يف حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي.
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قيادة البنك تكرم الفريق المشارك في
إصدار التقرير السنوي 2012م وموظفي
قطاع التطوير

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

كرمت قيادة البنك ممثلة برئي�س جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي ونوابه
الفريق امل�شارك يف �إع��داد
ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي للعام
املن�صرم و مدراء وموظفي
ق���ط���اع ت��ط��وي��ر الأع���م���ال
ب�شهادات �شكر وتقدير على جهودهم املبذولة خالل
ال��ع��ام 2013م يف �شتى جم��االت العمل بح�سب
االخت�صا�صات (الت�سويق-التخطيط اال�سرتاتيجي
–اجلودة -البحوث والتطوير).
ووق��ف احلا�ضرون بداية احلفل لقراءة الفاحتة
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على �شهداء جمزرة خميم العزاء بال�ضالع و�ضحايا
الإرهاب ،وقد �أكد رئي�س جمل�س الإدارة الأ�ستاذ/
من�صر �صالح القعيطي على �أهمية الدولة االحتادية
التى حتفظ وح��دة اليمن �شريطة تكاف�ؤ الفر�ص
وو���ض��ع ال��ك��ف��اءات يف مكانها ,منوهاً �أن الدولة
االحتادية �ضمان للبلد للخروج من الأزمات بر�ؤية
اقت�صادية م�صرفية ،م�شري ًا �إىل �أن احلملة الإعالمية
التي ت�شنها بع�ض ال�صحف احلزبية على البنك لن
ت�ؤثر يف �أداء البنك .ونوه رئي�س جمل�س الإدارة �إىل
�أهمية العمل بروح الفريق الواحد واحلفاظ على
امل�ؤ�س�سة امل�صرفية ال��رائ��دة يف ال�سوق امل�صريف
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اليمني ك��اك بنك م�شيد ًا بالتقرير ال�سنوي للعام
2012م.
هذا ومن جانبه �أكد نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع
تطوير االع��م��ال �أ.د/حم��م��د عبدالكرمي املن�صوب
على �أهمية ت�ضافر اجلهود بهدف حتقيق املزيد من
النجاحات ,وخا�صة يف العام املقبل� ,إذ �أن قطاع
التطوير هو من قاد التحوالت امل�صرفية للبنك بالتعاون

اثناء قطع تورتة التكرمي

مع القطاعات الأخرى .من جهته �ألقت مدير �إدارة
التخطيط اال�سرتاتيجي والإح�صاء الأخ��ت �أمينة
جمور كلمة ترحيبية �شكرت فيها قيادة البنك على
�إر�شاداتهم التي كانت �سند ًا للفريق ب�إ�صدار التقرير
ال�سنوي للعام 2012م ,م�ؤكد ًة على �أن التقرير
يحمل يف طياته م�ؤ�شرات و�آفاق االنطالقة احلقيقية
للبنك كبنك تناف�سي ,متمنية للبنك مزيدا من النجاح.

جانب من احل�ضور
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تحصيالت كاك
موبايلي لعام
2013م
ك�شف ق�سم املرتبات والفوترة ,وحدة الفوترة واملطابقة،
ع��ن حجم النجاحات ال��ت��ي حققتها ح��رك��ة حت�صيالت
كاك موبايلي لعام 2013م عرب منتجات (كاك موبايلي-
مكاتب �شباب ) E BANKING-للجهات املتعاملني معها
كالتايل� :شركه مين موبايل – �شركة � - MTNشركة
�سب�أفون -امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت-ADSL NET -
امل�ؤ�س�سة العامة للمياه  -امل�ؤ�س�سة العامة للكهرباء ( الأمانة
–املنطقة الأوىل –املنطقة الثانية-املنطقة الثالثة-
املنطقة الرابعة ,منطقة �إب).
و�أو�ضح تقرير حركة حت�صيالت منتج كاك موبايلي �أن
�إجمايل مبالغ التح�صيالت لعام 2013م للجهات املرتبطة
باخلدمة بلغت على النحو التايل-:

اسم الجهة

م

المبلغ

1

�شركه مين موبايل

976,423,162.60

2

مين نت

212,691,843.48

3

امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت

183,869,226.39

4

�شركه MTN

124,870,569.26

5

�شركه �سب�أ فون

79,952,563.31

6

الكهرباء

141,888,962.76

7

امل�ؤ�س�سة العامة للمياه

37,675,808.30

اإلجمالي العام

1,757,372,136.10

ونظرا لما شهده البنك من تطور في األداء ونمو في الحسابات الجارية خالل عام 2013م ،فقد انعكس
هذا التطور والنمو في زيادة التحصيالت للجهات بزيادة عن العام الماضي 2012م بنسبه نمو 54%
وبمبلغ  616,806,259.15ريال.
اسم الجهة

م

714,554,914.67

976,423,162.60

37%

0.00

212,691,843.48
183,869,226.39

18%
40%

1

�شركه مين موبايل

2

مين نت

3

امل�ؤ�س�سة العامة لالت�صاالت

156,037,219.43

4

�شركه MTN

89,139,021.81

124,870,569.26

5

�شركه �سب�أ فون

69,152,157.91

79,952,563.31

16%

6

الكهرباء

141,888,962.76

54%

7

امل�ؤ�س�سة العامة للمياه

19,494,720.68

37,675,808.30

93%

1,140,565,876.95

1,757,372,136.10

54%

اإلجمالي العام
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2012م

2013م

نسبه النمو

92,187,842.45

Articles

يحيى حممد العتباين
مقرر جمل�س املدراء

مساهمات

التقاعد تجربة لحياة
جديدة

ميثل التقاعد جتربة حلياة ج��دي��دة للمتقاعدين
بعد حياة طويلة حافلة ومليئة بالهمة والن�شاط
واحل �ي��وي��ة يف جم��ال ال �ع �م��ل ..وت�خ�ت�ل��ف جتربة
ال�ت�ق��اع��د م��ن �شخ�ص لآخ���ر ،ح�ي��ث �أن �ه��ا ت�شكل
للبع�ض فر�صة ج�ي��دة لال�ستمتاع بحياة طيبة
خالية من م�شاكل العمل وهمومه ،خا�صة �إذا كان
املوظف املحال �إىل التقاعد لديه املال الكايف الذي
يعينه على ق�ضاء هذه الفرتة .وينبغي على املتقاعد
�أن تتوفر لديه القناعة الكاملة بحيث يت�أقلم مع
و�ضعه اجل��دي��د ،فاملتقاعد ي�ستطيع �أن ي�ستغل
ف�ترة التقاعد بن�شاطات ع��دة منها :الأ��سري��ة،
�أو االجتماعية� ،أو اخل�يري��ة� ،أو يف ال�ع�ب��ادة� ،أو
القيام بعمل م�رشوع ا�ستثماري ي�ؤمن به نف�سه
وم��ن يعول ،وهناك من املتقاعدين من يتجه �إىل
اال�ستفادة من هذه الفرتة من خالل ترجمة خربته
الطويلة التي اكت�سبها يف حياته العملية بالقيام
مب�رشوع معني ناجح يدر عليه املال ،بينما ت�شكل
فرتة التقاعد لدى البع�ض حياة جديدة ي�سودها
ال�شعور بالفراغ وامللل وفقدان ال��ذات والعزلة
واالن�ط��واء والإح�ب��اط وال�ي��أ���س ،..ل��ذا يجب على
املتقاعد �أن ال ي�ست�سلم للملل واخلمول ،وعليه �أن

يتخل�ص من ح��االت الإحباط والعزلة واالنطواء
التي قد تعرتيه لأن لها ت�أثريات �سيئة على حياة
الإن�سان وم�ستقبله ،وعليه �أن يبد�أ حياة جديدة
مليئة بالن�شاط واحليوية والأمل والتفا�ؤل املبني
على الثقة بالنف�س واجلد واملثابرة والإكثار من
جانب العبادة التي رمبا قد ق�رص يف هذا اجلانب
ب�سبب ان�شغاله بحياته العملية وتوجيه كل طاقاته
نحوها� .إن م��ن واج��ب امل�ؤ�س�سة التي �ستحيل
املوظف ال��ذي يعمل لديها �إىل التقاعد �أن تقوم
بتقدمي يد العون وامل�ساعدة للمتقاعدين لتعريفهم
بحقيقة فرتة التقاعد والعمل على ت�أهيلهم للتعاي�ش
مع هذه الفرتة بقناعة ور�ضاء وراح��ة بال وذلك
من خالل القيام بعمل برنامج تقاعدي يعر�ض على
املوظفني قبل الإحالة �إىل التقاعد ،بحيث ي�شمل
ه��ذا ال�برن��ام��ج ت�ق��دمي جمموعة م��ن الإج� ��راءات,
مثل التوا�صل معهم يف املنا�سبات االجتماعية،
كالأم�سيات الرم�ضانية ،وعقد ل�ق��اءات �سنوية
معهم ،ودعوتهم حل�ضور بع�ض املنا�سبات ،وكذا
منحهم بع�ض اخلدمات مع الت�سهيالت الالزمة.
ال �شك �أن مثل هذا االهتمام يرفع من معنويات
املتقاعدين ويعطي انطباعا جيدا و�إيجابيا عن

امل�ؤ�س�سة ،لي�س فقط لدى املتقاعدين ولكن �أي�ضا
لدى جميع املوظفني ،ومثل هكذا اهتمام ي�شعر
امل�ت�ق��اع��د �أن ��ه م���ازال يف حم��ل اه�ت�م��ام واح�ت�رام
وتقدير من قبل م�ؤ�س�سته(ر�ؤ�ساء ومر�ؤو�سني)
و�أن الدور الذي �أداه خالل ال�سنني الطويلة التي
ق�ضاها مبجال العمل يف م�ؤ�س�سته مل تذهب هدرا
ومل تقابل باجلحود والنكران.
�إن من اجلوانب ال�سلبية لدى بع�ض امل�ؤ�س�سات
االع �ت �ق��اد ال���س��ائ��د �أن ��ه مب �ج��رد �إح��ال��ة امل��وظ��ف
�إىل التقاعد ف�إنها مل تعد ترتبط ب��ه وك��أن��ه كان
ميثل عبئا عليها م��ا لبث �أن مت التخل�ص منه.
�أعرف الكثري من املتقاعدين يف �أكرث من جهة ،فمنذ
�إحالتهم �إىل التقاعد انقطعت �صلتهم بكل ما كان
يربطهم مب�ؤ�س�ستهم وزمالئهم ،وهذا �أمر �سيئ
وحم��زن يف ذات ال��وق��ت ..كما �أع��رف متقاعدين
�آخرين �أحيلوا �إىل التقاعد براتب تقاعدي �ضئيل
ج��دا ال يفي ب�أب�سط احلاجيات ال�شخ�صية ,فما
بالك مبن يعول �أ�رسه وي�سكن بيت بالإيجار ،وعلى
حد قول الكاتب ال�صحفي �أحمد غراب� :إن �أ�صعب
�شيء يف اليمن �أن��ك تخدم الدولة �أجمل �سنوات
عمرك وعندما متر�ض �أو تتقاعد ال يلتفت �إليك �أحد.

اطالق موقع كاك االسالمي
�أعلن كاك اال�سالمي عن االنتهاء من التحديث والربط والتجهيز لإطالق املوقع
االلكرتوين لكاك الإ�سالمي على النطاق املحلي على �شبكة النت على العنوان
:http://www.cacislamic.com.yeاخلا�ص باملوقع .م�شريا اىل ان
هذا االجناز يعترب من التحديثات الأو�سع نطاقاً التي مر بها كاك الإ�سالمي.
فريق العمل :
ابراهيم جناد،كمال اجلنداري،ن�صر ال�شريف،يحيى االملحي،حممد ال�سخيمي،
حممد عبدالوهاب خليل،كرمية احلمزي،فادي الهويدي.
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قيادات بكاك اإلسالمي وكاك بنك يزورون
بنوك إماراتية لبحث إقامة عالقات مصرفية
مشتركة
زار وف��د م�رصيف م�شرتك من قيادات
ك��اك الإ��س�لام��ي وك��اك بنك ع��دة بنوك
�إماراتية لبحث �إقامة عالقات م�رصفية
م���ش�ترك��ة م��ع ق �ي��ادات �ه��ا امل���صرف�ي��ة،
وتكون وفد البنك من الأ�ستاذ /حممد
م�صطفى خمتار ال�شيخ -ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي لقطاع
العمليات امل�رصفية والأ�ستاذ /وليد يحيى عي�سى -رئي�س
العالقات الدولية بكاك الإ�سالمي.
و�أو�ضح الوفد �أن زيارته لدولة الإم��ارات واللقاء مع بع�ض
البنوك املختارة لإقامة وتن�شيط عالقات عمل م�رصفية معها
تعترب �أح��د ب��داي��ات تن�شيط العمل امل���صريف يف البنك وفتح
عالقات تعاون وجماالت عمل م�شرتكة.
وقد زار الوفد بنك امل�رشق الإماراتي بدبي والتقى بالأ�ستاذ/
حممد �شقرا -الرئي�س الإقليمي لل�رشق الأو�سط و�إفريقيا،
وا�ستعر�ضوا معه جممل العالقات امل�رصفية مع كاك بنك،
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متطلعني �إىل بناء عالقات مماثلة بني كاك الإ�سالمي وم�رشق
الإ�سالمي (دب��ي) ,وذلك بت�سهيل تنفيذ العمليات امل�رصفية
الإ�سالمية وتقدمي م�ساهماتهم يف تدريب وت�أهيل كوادر كاك
الإ�سالمي يف م�رشق الإ�سالمي .كما مت التطرق للإجراءات
اجل��اري��ة حاليا لفتح ح�سابات لكاك الإ��س�لام��ي م��ع فرعهم
بنيويورك.
من جانبه رحب الأ�ستاذ حممد �شقرا بزيارة الوفد ,م�شيدا
ب��ال�ع�لاق��ات املتميزة م��ع ك��اك بنك وم ��ؤك��دا يف ذات الوقت
ا�ستعدادهم التام لتقدمي كافة الت�سهيالت امل�رصفية املطلوبة
لدعم كاك الإ�سالمي ,خا�صة يف جمال تدريب الكوادر ,و�إمكانية
تن�شيط ودع��م العالقات امل�رصفية بني كاك بنك وف��روع بنك
امل�رشق يف الهند.
هذا والتقى وفد بنكي كاك الإ�سالمي وكاك بنك بالأ�ستاذ/
�أحمد يو�سف -مدير �أول مبيعات �إدارة اخلزينة ببنك نور
الإ�سالمي ,والأ�ستاذ� /سيد مو�سى كليم الفالحى -رئي�س
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ق�سم امل�ؤ�س�سات املالية ,ناق�ش معهم �آفاق التعاون املتاحة بني
الطرفني يف جمال اال�ستثمارات الإ�سالمية� ,إ�ضافة �إىل املحافظ
اال�ستثمارية املتنوعة.
كما زار الوفد بنك دبي الإ�سالمي والتقى بالأ�ستاذ /حممد
نعمان على  -نائب الرئي�س للم�ؤ�س�سات املالية ببنك دبي
الإ�سالمي ,والأ�ستاذ /ع�رشت علي خان -مدير �أول عالقات
اخلدمات امل�رصفية لل�رشكات ,حيث مت مناق�شة التطورات
التي �شهدها كاك بنك منذ �إن�شائه و�صوال اىل املركز الأول الذى
يتبو�أه اليوم بني البنوك التجارية العاملة يف اليمن .ويف ذات
ال�سياق �أعرب الوفد عن رغبته يف �إقامة عالقات عمل م�رصفية
مع بنك دبي الإ�سالمي بو�صفه �أك�بر البنوك الإ�سالمية على
م�ستوى املنطقة.
هذا وقد رحب الأ�ستاذ /حممد نعمان مبا مت طرحه من قبل
الوفد ,منوها ب�أن لديهم خلفية جيدة عن ال�سمعة الطيبة التى
يتمتع بها كاك بنك بني البنوك التجارية العاملة يف اليمن.
وقام الوفد على هام�ش زيارته للإمارات بزيارة مكتب التمثيل
لليوباف باري�س ,والتقى بالأ�ستاذ� /صالح ال�سيد  -املمثل
املقيم لليوباف باري�س بدبي – حيث �سبق و�أن متتع البنك
بعالقات عمل م�رصفية جيدة مع هذا املرا�سل� ,إال �أنها توقفت
�أبان الأزمة باليمن يف عام .2011
وجرى خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول �إمكانية �إعادة
الن�شاط امل�رصيف �إىل ما كان عليه.
كما قام الوفد من اللقاء بالأ�ستاذ /كرمي فلوريان يبارى املمثل
املقيم لدت�ش بنك بدبي ,جرى من خالله ا�سرتجاع زيارة �سابقة
قام بها وفد من كاك بنك ملقرهم بدبى.
وا�سرت�سل الوفد عن �إمكانية فتح ح�سابات جارية طرفهم
باليورو بالن�سبة لكاك بنك وكاك الإ�سالمي .وبهذا اخل�صو�ص,
�أف��اد الأ�ستاذ /كرمي �إمكانية تطوير �آلية العمل املعمول بها
حاليا  -واملتمثله بتعزيز االعتمادات لكاك بنك.
وعلى هام�ش ال��زي��ارة ،قام الوفد بزيارة بنك الإم��ارات دبي
الوطني الذي يعد من �أكرب البنوك التجارية احلكومية يف دولة

الإمارات والتقى بالإخوة:
الأ�ستاذ� /أ�سامة عبد اهلل قرقا�ش ،رئي�س قطاع امل�ؤ�س�سات
املالية والعاملية .والأ� �س �ت��اذ /منعم ال�ك�ن��دى ،مدير عالقات
العمالء /امل�ؤ�س�سات املالية والدولية .والأ�ستاذ /ناثانيال
رون��ال��د م�يرن��دا ،مدير ع�لاق��ات العمالء /امل�ؤ�س�سات املالية
والدولية.
وا�ستعر�ض الوفد العالقات امل�رصفية القائمة بني البنكني
و�أب��دى الأ��س�ت��اذ /منعم الكندى املوافقة على طلب تن�شيط
العمليات خا�صة فى جمال املدفوعات ,عالوة على توجيه عدد
�أكرب من االعتمادات عليهم بغية لتعزيز العالقات امل�رصفية بني

م�صطفى

عي�سى

البنكني واال�ستفادة من خدمات فروعهم يف كل من �سنغافوره
ولندن وم�رص بجانب فروعهم بدولة الإمارات.
وبالن�سبة لفتح عالقات عمل م�رصفية مع كاك الإ�سالمي فقد
رحب امل�سئولون بذلك و�أبدوا ا�ستعدادهم بفتح ح�ساب با�سم
كاك الإ�سالمي طرفهم بالدرهم الإماراتي مع �إمكانية تقدمي
خط ت�سهيل ح�سب حجم العمليات املتوقعة.
ه��ذا واختتم الوفد زيارته ل�ل�إم��ارات التي ا�ستمرت �أ�سبوع
بزيارة ا�ستطالعية ملقر بنك �أبو ظبى الوطني – �أبو ظبي ،حيث
�شاركوا من ح�ضور جزء من ندوة مقامة حتت رعاية "�صندوق
معاجلة الديون املتعرثة للمواطنني" ,م�ؤ�س�سة حكومية تهدف
حلث البنوك لاللتزام مب�سئوليتها املجتمعية والوطنية.
ومتت الإ�شارة يف الندوة لعدد البنوك العاملة يف دولة الإمارات
البالغة  51بنكا ,منها  23بنكا وطنيا.
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مساهمات

متابعة تحصيل الديون

نبيل علي العابد

مدير �إدارة املتابعة والتعامالت
اخلا�صة

العملية االئتمانية يف البنوك حلقة واحدة مت�صلة تبد�أ من درا�سة االئتمان ومتر باملنح وتنتهي
باملتابعة .ومتابعة االئتمان متثل �أهم مرحلة لنجاح �سابقتها (الدرا�سة واملنح) كونها اخلطوة
الوقائية من العجز �أو التعرث وت�ساهم بقدر كبري يف ا�سرتداد الأموال املمنوحة �أو على الأقل التنب�ؤ
باملخاطر يف الوقت املنا�سب ،وهي م�سئولية كافة امل�ستويات امل�سئولة عن املتابعة بالبنك فرع و�إدارة
عامة.

وامل�ت��اب�ع��ة ال تقت�رص ع�ل��ى متابعة العميل عند
عجزة �أو تهربه �أو تعرثه ع��ن ال�سداد ب��ل تبد�أ
ع �ن��دم��ا ي �� �ص��در ق� ��رار ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت���ص��ة باملنح
وت�ن�ت�ه��ي ب��ال �� �س��داد �أو امل �ع��اجل��ة امل�ت�ف��ق عليها.
وامل � � � �ت� � � ��اب � � � �ع� � � ��ة ت� � � � �ك � � � ��ون م � � � � ��ن خ� � �ل � ��ال:
ا��س�ت�ك�م��ال امل �� �س �ت �ن��دات وا� �س �ت �ي �ف��اء ال ���شروطوال� ��� �ض� �م ��ان ��ات ب���ال� �ف���رع وم ��راج� �ع� �ت� �ه ��ا م��ن
ق �ب��ل ال �ق �� �س��م والإدارة امل �خ �ت �� �ص��ة وامل����ص�رح
ل � �ه� ��ا ب� �ت� �ف� �ع� �ي ��ل ا��� �س�� �ت�� �خ� ��دام ال� �ت� ��� �س� �ه� �ي ��ل.
مراقبة الربنامج الزمني املعتمد بقرار اللجنةاملخت�صة باملنح ,خا�صة بامل�رشوعات اال�ستثمارية
وامل�ح��ددة مبراحل وك��ذا امل��وزع��ة مل�صادر متويل
ال�ت�ك��ال�ي��ف اخل��ا��ص��ة فيما ب�ين امل� ��وارد ال��ذات�ي��ة
والتمويل املقرر ،وكذا برنامج ال�سحب من التمويل.
متابعة املهند�س املخت�ص مبتابعة الإجن��ازاتالتي متت بامل�رشوعات حمل االئتمان والتحقق من
توافقها مع الربامج املحدد �سلف ًا للتنفيذ والذي
من خالله ميكن اكت�شاف �أية انحرافات يف التنفيذ.
 وال���رق���اب���ة ع �ل��ى ال� ���ص�رف واال�� �س� �ت� �خ ��دامامل� � � ��وج� � � ��ه ل � �ل� ��أغ� � � ��را�� � � ��ض امل � � � �ح� � � ��دد ل � �ه� ��ا.
وب � ��ال� � �ن� � ��� � �س� � �ب � ��ة ل� �ل��ائ � � �ت � � �م� � ��ان اجل� � � � � � ��اري:
ي �ت��م ت��وج�ي��ه امل�ب�ل��غ امل �ن ���صرف م��ن الت�سهيلل �ب �ن��ود ت�ك��ال�ي��ف ال �ن �� �ش��اط امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ن خ�ل�ال:
 م� ��راق � �ب� ��ة ال� ��� �ش� �ي� �ك ��ات ال � �ت� ��ي ت ���ص�رفوال � �ت � ��أك� ��د م� ��ن امل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن م��ن��ه��ا �� �س ��واء
ل �ل �� �س �ح��ب ال � �ع� ��ادي� ��ة �أو م� �ق� �ب ��ول ��ة ال� ��دف� ��ع.
 ال�ت�ح�ق��ق م��ن ن��وع�ي��ة اع �ت �م��ادات اال� �س �ت�يرادم� ��ع ح ��اج ��ة ال� �ن� ��� �ش ��اط ق� �ب ��ل ف� �ت ��ح االع� �ت� �م ��اد.
 التحقق م��ن نوعية خطابات ال�ضمان التيت�صدر حل�ساب العميل و�أن �ه��ا � �ص��ادرة ل�صالح
م�ستفيدين مرتبط �أن�شطتهم بن�شاط العميل.
 املتابعة ال�شهرية حلركة احل�ساب للتحقق منا�ستخدامالت�سهيليفالغر�ضاملخ�ص�صلهمنخالل:
 ال �ت ��أك��د م��ن م ��دى م�ن��ا��س�ب��ة الإي���داع���ات منالتدفقات النقدية املتحققة من دورة الن�شاط مع
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قيمة الت�سهيل وتوافقها مع التواريخ واملبالغ
امل �ح��ددة ب��ال�برن��ام��ج امل�ع�ت�م��د وف ��ق ق ��رار امل�ن��ح.
 ال�ت��أك��د م��ن ا��س�ت�خ��دام ال��دف�ع��ة املن�رصفة يفغر�ض الت�سهيل قبل منح دفعة جديدة وفق تقارير
املهند�س املخت�ص والزيارات امليدانية واملركز املايل
اخلا�ص بالعميل خا�صة بامل�رشوعات اال�ستثمارية.
 ال� �ت� ��أك ��د م ��ن �� �س ��داد الإق� ��� �س ��اط امل���س�ت�ح�ق��ةع� �ل ��ى ال� �ع� �م�ل�اء يف م ��واع� �ي ��د ا� �س �ت �ح �ق��اق �ه��ا.
واملتابعة ال تقت�رص مكتبي ًا بل �أه��م �إجراءاتها
الزيارات امليدانية الدورية عرب تنفيذ زيارات دورية
لال�ستعالم االئتماين �أو املتابعة �سالف الذكر.
وت � �ع � �ت � �م� ��د وظ� � �ي� � �ف � ��ة ال � �ت � �ح � �� � �ص � �ي� ��ل ع��ل��ى
ث� �ل ��اث � � ��ة رك� � � ��ائ� � � ��ز وال � � � �ت� � � ��ي ت � �ت � �م � �ث� ��ل يف:
.1رد الفعل  :يعترب العامل الأ��س��ا��س��ي لنجاح
وظيفة التح�صيل يف �رسعة رد الفعل للبنك على
ح��االت ح��دوث اخل�ط��ر .لذلك يجب على البنوك
�أن تهتم بعامل ال��زم��ن لأن نتيجة ح��دوث خلل
لدى العميل من البداية ي�ؤدي �إىل رد فعل منا�سب
ي���س��اه��م يف التح�صيل ،ل��ذل��ك ي�ج��ب �أي���ض��ا على
البنوك �أن تعد نف�سها بوا�سطة الأدوات التي
ت�سمح لها بالك�شف والتنبيه ع��ن ح��االت عدم
الدفع احلالية وامل�ستقبلية وتنظم بدقة متابعتها.
.2اال�ستمرار يف معاجلة ح��االت عدم الدفع � :إذ
يجب على البنوك �أن تتجنب االنقطاع يف عملية
التح�صيل ل�ت�ف��ادي ال�ث�غ��رات يف عملية ال�ضغط
املطبقة على العميل املت�أخر ال�سرتجاع �أمواله.
.3ال �ت �� �ص �ع �ي��د  :ال �ت �� �ص �ع �ي��د يف الإج � � � ��راءات
اجل�بري��ة و�أ� �س��ال �ي��ب الإك � ��راه ال �ق��ان��وين للعميل
وه� � ��ذا م� ��ن ق� �ط ��اع االئ� �ت� �م ��ان وامل� �خ ��اط ��ر �إىل
الإدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة بالبنك �إن �أق�ت���ض��ى الأم ��ر.
.4م �ت��اب �ع��ة احل �� �س��اب��ات  :ي �ق��وم ال�ب�ن��ك بعملية
م�ت��اب�ع��ة احل �� �س��اب��ات م��ن �أج� ��ل اج �ت �ن��اب زي ��ادة
امل �خ��اط��ر امل��رت �ب �ط��ة �� �س ��واء ب �ت �ج��اوز ال���س�ق��ف
امل �� �س �م��وح م���س�ب�ق��ا جل �ع��ل احل �� �س��اب م��دي��ن� ،أو
ج�ع��ل احل �� �س��اب م��دي��ن ب ��دون م��واف �ق��ة م�سبقة.

ف�ن�ظ��ام امل �ع �ل��وم��ات للبنك ي �ق��وم يف ه ��ذه احل��ال��ة
بالتنبيه على ه��ذه الو�ضعية غري العادية ملتابعة
احل�����س��اب ،وم� ��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى ي �ق��وم بتنظيم
رد ال�ف�ع��ل املت�صاعد للبنك و�أخ ��ذ االح�ت�ي��اط��ات
ال�ل��ازم� ��ة ل�ل��إح ��اط ��ة ب� �ه ��ذا اخل� �ط ��ر اجل ��دي ��د.
ففي ه��ذه احل��ال��ة للمتابع ح��ري��ة ات �خ��اذ ال�ق��رار
�سواء بتقدمي امل�ساعدة للعميل عن طريق منحة
�سحب على املك�شوف �أو �أن��ه يقوم بالتح�صيل
م �ب��ا��شرة �� �س ��واء حت���ص�ي��ل ودي �أو ق��ان��وين.
وع�ن��د معاجلة ال�ق��ر���ض يتم اق�ت�ط��اع م�ستحقات
ال �ق��ر���ض م��ن ح/ال�ع�م�ي��ل ب�ط��ري�ق��ة �آل �ي��ة  ،ويتم
ب���ص�ف��ة ي��وم �ي��ة م��راق �ب��ة احل �� �س��اب ،ب�ح�ي��ث يتم
تنظيم عملية اال��س�ت�ق�ط��اع ع�ل��ى ك��ل م�ستحقات
ال� �ب� �ن ��ك وف � �ق� ��ا مل � ��ا ت� ��وف� ��ر يف ح /ال �ع �م �ي��ل،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل � �ض �م��ان��ات احل��ا� �ص �ل�ين عليها.
واالق �ت �ط��اع الآيل ت�ع�ط��ي الأول ��وي ��ة ل�ل�ق��رو���ض
التي ب��دون �ضمانات �أو ًال ،ثم ملختلف القرو�ض
الأخ��رى مقابل �ضمانات مرتبة ح�سب قيمتها.
ك�م��ا ه��و ال��و� �ض��ع بالن�سبة مل�ت��اب�ع��ة احل���س��اب��ات
ف� ��إن م�ت��اب��ع التح�صيل ع��ن ط��ري��ق ه��ذا النظام
يبحث ع��ن خمتلف ال��ر��س��ائ��ل ب��الأ��ش�ع��ار وطلب
ت���س��وي��ة ال��و��ض�ع�ي��ة وغ�ي�ره ��ا ،وه� ��ذا ح���س��ب ما
ي��راه منا�سبا م��ن متابعة ع��دم ال��دف��ع م��ن طرف
ال �ع �م �ي��ل ح �ت��ى ت �� �س��وي��ة ال��و� �ض �ع �ي��ة اجل ��دي ��دة.
ومع ذلك ال يجب �أن مينع متابع احل�ساب من �أن
ي�ستمع �إىل العميل الذي يطلب مهلة معينة �أو مقرتح
مهلة للت�سوية ،وهذا �إما �إرادي ًا �أو كرد فعل له بعد
ا�ستالمه لر�سالة �آلية ك�إ�شعار بالدفع �أو التحذير،
حيث يقوم املتابع بتحليل الآجال �أو املهلة املطلوبة
وكذلك املخططات ويقوم باقرتاح القرار املنا�سب.
وعملية التح�صيل تبد�أ من خالل وح��دات البنك:
وح��دة التح�صيل ال��ودي (ق�ط��اع املخاطر) يف
ح��ال ف�ق��دان الو�سيلة للتح�صيل م��ن قبل الفرع
و�إدارة االئ �ت �م��ان املخت�صة ب � ��الإدارة ال�ع��ام��ة.
وحدة التح�صيل القانوين (الإدارة القانونية).

condolences

تعازي

بقلوب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره تتقدم قيادة البنك
وهيئة حترير امل�صرفية ب��أح��ر التعازي و�أ���ص��دق
املوا�ساة القلبية �إىل:

تعازينا

اال�ستاذ /عبداهلل ب�شري-الرئي�س التنفيذي ل�شركة كاك الت�أمني -لوفاة املغفور لها ب�إذن
اهلل تعاىل" كرميته".
الدكتور� /سليم ال�شحطري -ع�ضو جمل�س الإدارة -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "والده".
الأخ /عبدالرحمن �شمالن -مدير فرع مقدي�شو -لوفاة املغفور لها ب�إذن اهلل تعاىل "جدته".
الأخ /حممد �سعيد اجل�شاعه -مدير فرع باجل -لوفاة املغفور لها ب�إذن اهلل تعاىل "والدته".
الأخ /ه�شام �إ�سماعيل حجر ــ مدير �إدارة التدقيق الداخلي ــ لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل
تعاىل "والده".
الأخ /طه �إبراهيم املن�صور ــ مدير �إدارة ال�سكرتارية ــ لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل
"والده".
الأخت /دينا عبد امللك الأغربي �-إدارة االئتمان الريفي -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل
تعاىل "زوجها".
الأخت� /أمة القوي احلبي�شي –�إدارة الـ  -ITلوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "�شقيقها".
الأخ /حممد علي قطران -موظف �إدارة التح�صيل والتعامالت اخلا�صة -لوفاة املغفور له
ب�إذن اهلل تعاىل "عمه".
الأخ  /ح�سني الأ�شول -موظف �إدارة ال�سكرتارية -لوفاة املغفور لها ب�إذن اهلل تعاىل "ابنته".
الأخ /يحيى الفقيه -مكتب رئي�س جمل�س الإدارة ــ و�أحمد الفقية ــ الفرع الرئي�سي -
لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "�شقيقهما".
الأخ� /سمري الرمو�ش -ف��رع � 14أكتوبر -لوفاة املغفور له ب ��إذن اهلل تعاىل "والده".
الأخ� /إبراهيم حممد املطري -م�س�ؤول ال�ش�ؤون الإدارية يف فرع حده -لوفاة املغفور له
ب�إذن اهلل تعاىل "والده".
الأخت/ابت�سام�إبراهيماملروحي-الإدارةاملالية-لوفاةاملغفورلهاب�إذناهللتعاىل"والدتها".
الأخ /جميل الأ�صبحي �-إدارة العالقات الدولية -لوفاة املغفور له ب�إذن اهلل تعاىل "�شقيقه".

رحمته و�أن ُيدخلهم
�سائلني اهلل تعاىل �أن يتغمدهم بوا�سع
ِ
ف�سيح جناته و�أن ُيلهم �أهلهم وذويهم ال�صرب وال�سلوان
و�إنا هلل و�إنا �إليه راجعون.
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congratulations

تهانينا

البنك يرعى الحفل العالمي لمكافحة السرطان

جانب من االحتفال

�شارك البنك برعاية احلفل العاملي ملكافحة ال�رسطان الذي نظمته امل�ؤ�س�سة الوطنية
ملكافحة ال�رسطان يف الرابع من �شهر يناير .و�أ�شاد ممثلو امل�ؤ�س�سة باجلهود التي
يبذلها البنك يف اجلانب الإن�ساين وت�أكيد دوره يف امل�س�ؤولية االجتماعية ودعم التوجهات
احلكومية ملكافحة مر�ض ال�رسطان.
وتخلل احلفل -الذي ح�رضه وزير ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل د� .أمة ال��رزاق على
ُحمد ,والأخ /عبد القادر ه�لال �أم�ين العا�صمة ,وفريق الت�سويق بالبنك -معر�ض
توعوي عن الإر�شادات املتعلقة مبكافحة ال�رسطان والأ�سباب امل�ؤدية للمر�ض وذلك يف
�إطار احتواء املر�ض واحلد من الأ�سباب امل�ساعدة له يف املجتمع.

تهانينا

تتقدم قيادة البنك وموظفوه وهيئة
تحرير المصرفية بباقات ورود تفوح
بعطر الربيع تُهدى إلى كل من:

الأخ /من�صر حممد ُجميع اخل�ضر -مدير
الإدارة القانونية  -مبنا�سبة زفافه ودخوله
القف�ص الذهبي ..تهانينا و�ألف مربوك.
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من االحتفال

الأخ /اي���اد حممد عثمان االغ�ب�ري �-إدارة
الت�سويق  -مبنا�سبة ارتزاقه مبولوده �أ�سماها
"يارا" ..تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ� /أحمد عبدالعزيز �صالح -رئي�س ق�سم
امل�شرتيات  -مبنا�سبة ارت��زاق��ه مبولود �أ�سماه
"غ�سان" ..تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /ف�ؤاد �أح�سن حممد املطري �-شركة الأمن
وال�صيانة ف��رع ال��زب�يري -مبنا�سبة ارت��زاق��ه
مبولود �أ�سماه (فواز)  ..تهانينا و�ألف مربوك.

الأخ /ه�شام حممد القي�سي -مراجعة وحتليل
التمويل (كاك الإ�سالمي) -مبنا�سبة ارتزاقه
مبولود جديد �أ�سماه "حممد" ..تهانينا و�ألف
مربوك.

الأخ� /سليم عبدالباري حممد حامت -م�س�ؤول
احل����واالت اخل��ارج��ي��ة ف���رع ح���ده -مبنا�سبة
ارتزاقه مبولود �أ�سماه "حممد" ..تهانينا و�ألف
مربوك.

الأخ� /صالح ناجي �أحمد ال�سنحاين -فرع حدة-
مبنا�سبة ارتزاقه مبولود �أ�سماه "حممد" ..تهانينا
و�ألف مربوك.

الأخ /بكيل حممد �سعد �سريح -الإدارة املالية-
مبنا�سبة ارت��زاق��ه مبولودة �أ�سماها "�آالء"..
تهانينا و�ألف مربوك.
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